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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise realizada sobre o fenômeno da monotongação 

dos ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/ na variedade linguística potiguar, sob a 

perspectiva da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 

[1968]); LABOV, 2008 [1972]). Através do estudo realizado, objetivamos investigar se 

existe correlação entre o fenômeno da monotongação e os fatores linguísticos 

“contexto linguístico seguinte ao ditongo” e extralinguísticos “gênero”, “faixa etária” e 

“localidade”, encontrados na fala dos norte-rio-grandenses. Foi realizada uma 

pesquisa quali-quantitativa e documental, quando foram analisadas 16 cartas 

linguísticas fonéticas-fonológicas extraídas dos Atlas Geolinguístico do Litoral 

Potiguar (ALiPTG) e do Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar, de autoria dos 

pesquisadores Pereira (2007) e Silva (2012), respectivamente, com abrangência das 

três regiões geográficas intermediárias do estado: Natal, Mossoró e Caicó. Os dados 

dos Atlas foram coletados de 56 informantes do Estado do Rio Grande do Norte e 

submetidos ao programa estatístico R, que permitiu a realização da correlação das 

variáveis independentes com a variável dependente. Os resultados revelaram que os 

fatores gênero e faixa etária não foram considerados relevantes no apagamento do 

glide e que há uma influência significativa do fator linguístico contexto seguinte de 

consoante de tepe e fricativa na ocorrência de monotongação no Rio Grande do Norte. 

Também foi encontrada alguma relação do fator localidade do falante no apagamento 

das semivogais [j] e [w] dos ditongos decrescentes. Além disso, foi identificado que a 

proximidade geográfica entre os municípios localizados em cada uma das regiões 

geográficas intermediárias do estado, de certa forma, influencia a monotongação de 

cada um dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/ no Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Monotongação. Sociolinguística. Rio Grande do Norte.  
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ABSTRACT 
 

This paper presents an analysis carried out on the phenomenon of monotongation of 

decreasing diphthongs /aj/, /ej/ and /ow/ in the potiguar linguistic variety from the 

perspective of Variationist Sociolinguistics (WEINREICH, LABOV and HERZOG, 2006 

[1968]); LABOV, 2008 [1972]). Through the study, it aims to investigate whether there 

is a correlation between the phenomenon of monotongation and the linguistic factors 

“linguistic context after diphthong” and extralinguistic “gender”, “age group” and 

“locality”, found in the speech’s of the norte-rio-grandese. A quali-quantitative and 

documentary research was carried out, when 16 phonetic-phonological linguistic 

letters extracted from the Geolinguistic Atlas of the Littoral Potiguar (ALiPTG) and the 

Linguistic Atlas of the Midwest Potiguar, authored by researchers Pereira (2007) and 

Silva (2012), respectively, covering the three intermediate geographic regions of the 

state: Natal, Mossoró and Caicó. Atlas data were collected from 56 informants from 

the State of Rio Grande do Norte and submitted to the statistical software R, which 

allowed the correlation of the independent variables to be performed with the 

dependent variable. The results revealed that the factors gender and age group were 

not considered relevant in the erasure of the glide and that there is a significant 

influence of the linguistic factor following context of tepe consonant and fricative in the 

occurrence of monotongation in Rio Grande do Norte. Some relation of the speaker 

locality factor was also found in the deletion of the semivowels [j] and [w] of the 

decreasing diphthongs. In addition, it was identified that the geographical proximity 

between the municipalities located in each of the intermediate geographic regions of 

the state, in a certain way influences the monotongation of each of the diphthongs /aj/, 

/ej / and /ow / in Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Monotongation. Sociolinguistics. Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As pesquisas de cunho sociolinguístico registradas no nosso país têm 

servido de aporte para uma busca do conhecimento sistemático do português 

brasileiro e para a confirmação da identidade do nosso povo. Essas pesquisas têm 

demonstrado a importância do reconhecimento da dinamicidade e da 

heterogeneidade das línguas para a compreensão e o respeito às variedades 

linguísticas, pois, como preceitua Bortoni-Ricardo (2014, p. 27), as “[...] peculiaridades 

do sistema fonológico de uma língua funcionam como marcas objetivas de identidade 

de seus falantes, permitindo que seus interlocutores identifiquem sua origem”. 

Nesse contexto, a monotongação é uma temática bastante explorada nas 

pesquisas sociolinguísticas realizadas no Português Brasileiro (PB). Diversos estudos 

sociolinguísticos em forma de teses, dissertações, capítulos de livros e artigos 

publicados abrangeram o fenômeno da monotongação sob diferentes perspectivas. 

Além daqueles já sistematizados no segundo capítulo deste trabalho, podemos citar 

alguns exemplos de pesquisas mais recentes: Brescancini (2009), Toledo (2010), 

Santos e Chaves (2010), Paiva (2011), Cristofolini (2011), Hora e Aquino (2012), 

Toledo (2013), Bassi e Mozer (2014), Arantes, Costa e Gomes (2014), Santana, 

Oliveira e Reis (2015), Silva (2015), Souza (2018), Lopes (2018), Moura (2019). 

Dentre esses, os que incluem uma abordagem variacionista em ditongos 

decrescentes com enfoque no aspecto da oralidade, destacamos: Brescancini (2009), 

Toledo (2010), Santos e Chaves (2010), Cristofolini (2011), Paiva (2011), Toledo 

(2013), Bassi e Mozer (2014), Arantes, Costa e Gomes (2014). 

Cristofolini (2011), no estudo do ditongo /ow/, avalia que a monotongação 

desse ditongo parece ser uma mudança já implementada no português brasileiro, uma 

vez que alguns autores asseveram que a monotongação do ditongo /ow/ é 

praticamente categórica, indicando uma possível mudança linguística em progresso 

ou mesmo já consumada. Nessa mesma acepção, Hora e Aquino (2012) também 

comprovam que a supressão do glide no ditongo /ow/ é bastante elevada, 

corroborando com outros autores que evidenciam que a aplicação da forma reduzida 

do ditongo /ow/ está quase totalmente implementada no PB.   Na análise da 

monotongação do ditongo /ej/, na comunidade de fala de Porto Alegre, Toledo (2013) 

enfatiza que o apagamento da semivogal [j] consiste em um fenômeno em variação 

estável. Em um estudo dos ditongos /ej/ e /aj/, sob a ótica da Fonologia de Uso e da 
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Teoria dos Exemplares, Haupt (2011a) observou que, em alguns contextos 

fonológicos, a supressão do glide é absoluta. Aragão (2012), no estudo da 

monotongação nas capitais do Nordeste, apresentou resultados que demonstram que 

a monotongação dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/ são favorecidos pelos contextos 

linguísticos posteriores de tepe e de consoantes fricativas /ʃ/ e /Ʒ/, sendo um fenômeno 

fonético. Destacamos o registro de estudos dos últimos 20 anos sobre a 

monotongação na região Nordeste: Araújo (2000), para o Ceará; Silva (2004), para 

João Pessoa (PB); Carvalho (2007), para Recife (PE); Aragão (2012), para as capitais 

do Nordeste;  Santana, Oliveira, Reis (2015), para Itabaiana (SE); Cysne (2016), para 

Fortaleza (CE); Fernandes (2019), para Lagoa de Dentro (PB).  

Com base no exposto, esta pesquisa parte de alguns questionamentos que, 

de uma maneira geral, buscam compreender de que forma o fenômeno da 

monotongação se apresenta nas construções orais da variedade linguística potiguar, 

através da sociolinguística.   

Assim, a elaboração desta obra justifica-se pela necessidade de 

proporcionar uma nova abordagem aos estudos da monotongação realizados no 

estado do Rio Grande do Norte, abrindo o leque de conhecimentos desse fenômeno 

sob o aspecto sociolinguístico quantitativo, por ser uma realidade conhecida, mas sem 

estudo no âmbito da sociolinguística quantitativa na variedade linguística potiguar. 

Foram identificados alguns estudos como os de Aragão (2012), Pereira (2007) e Silva 

(2012). Contudo, este trabalho se constitui como inovador, porque apresenta enfoque 

na sociolinguística quantitativa, necessária para a compreensão do fenômeno da 

monotongação, com representatividade em todo o estado do Rio Grande do Norte, 

dando embasamento para demais pesquisas sociolinguísticas.  

Além disso, o condicionador social localidade é ainda pouco explorado em 

pesquisas sociolinguísticas e os que abordam esse fator não apresentam resultados 

conclusivos. Nota-se que, de maneira geral, no que se refere ao aspecto da 

monotongação, existe um menor número de pesquisas que incluem o fator localidade, 

podendo-se também verificar que ainda não existe uma tendência de resultados 

quanto à relação existente entre o ponto de inquérito e a ocorrência ou não desse 

fenômeno variável. Sendo assim, seria interessante que outras pesquisas 

abrangessem esse condicionador social, com a finalidade de verificar o 

comportamento dessa variável em outras regiões do país. Ademais, temos verificado 
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ainda a existência de poucas pesquisas no PB que abordem as diferenças de índices 

de monotongação existentes entre os três ditongos /aj/, /ej/ e /ow/.  

A partir dessa perspectiva, foram elaboradas as questões norteadoras 

desta pesquisa, que se apresentam abaixo, conjugadas com as respectivas hipóteses 

levantadas, compreendendo a natureza linguística e social.  

Existe relação entre a ocorrência do fenômeno da monotongação e os 

fatores sociais gênero e faixa etária? Tendo em consideração o levantamento 

bibliográfico realizado, segundo o qual a maior parte das pesquisas apontam os 

fatores sociais –sobretudo, gênero e faixa etária – como pouco relevantes na 

aplicação da regra variável da monotongação dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/, supomos 

que os grupos de fatores sexo e idade do falante não mantêm relação com o conteúdo 

linguístico nas pesquisas adotadas no estado do Rio Grande do Norte, no que se 

refere ao aspecto da monotongação desses ditongos. 

 Há diferença entre o índice da forma monotongada dos ditongos /aj/, /ej/ e 

/ow/ nas cidades polos de cada uma das regiões geográficas intermediárias do RN 

(Natal, Mossoró e Caicó) e o dos demais municípios pesquisados? Nota-se que, de 

maneira geral, o fenômeno em estudo já se encontra bastante difundido no PB e que, 

diante do contexto geográfico, as cidades Natal, Mossoró e Caicó são as mais 

influentes nos âmbitos regionais do estado, conforme dados do IBGE (2017). Dessa 

forma, inferimos que o fator social localidade exerce influência sobre a realização do 

fenômeno estudado e que a forma monotongada é mais expressiva que a forma plena 

do ditongo nas cidades polos de cada uma das regiões geográficas intermediárias do 

RN, ou seja, Natal, Mossoró e Caicó. Assim, acredita-se que essas três cidades 

exercem também influência linguística sobre os municípios do entorno, menores e 

menos influentes.  

O ponto de inquérito (cidade) influencia a produção de uma ou outra forma 

monotongada dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/? Essa questão se faz relevante porque a 

maioria dos estudos, quando se detém aos três ditongos, analisam-nos de forma 

conjunta. Considerando que, diante das análises já realizadas na literatura, a 

monotongação desses três ditongos ocorre de maneiras distintas, sendo a forma 

reduzida do ditongo /ow/ já quase totalmente implementada, a nossa hipótese é de 

que existe diferença de uso variável dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/ entre os municípios 

em análise. Dessa forma, buscamos encontrar qual a forma monotongada mais 

saliente em cada ponto de inquérito pesquisado.  
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O uso da regra variável da monotongação tem relação com o contexto 

fonético seguinte aos ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/? De acordo com as 

pesquisas realizadas no âmbito da monotongação, o contexto fonético imediatamente 

posterior ao ditongo tem se mostrado como um dos principais fatores linguísticos que 

mais favorecem a ocorrência da forma reduzida dos ditongos decrescentes em 

estudo, especialmente os contextos de tepe e fricativa. Assim, pretendemos atestar 

se esses são fatores relevantes para o apagamento do glide nos três ditongos 

mencionados. 

Delineamos, como objetivo geral, analisar o fenômeno da monotongação 

na fala dos potiguares por meio da Sociolinguística Variacionista. Quanto aos 

objetivos específicos, pretendemos:  

a) Observar os dados do fenômeno da monotongação no Atlas 

Geolinguístico do Litoral Potiguar (ALiPTG) e no Atlas Linguístico do 

Centro-Oeste Potiguar;  

b) Identificar os fatores sociais e linguísticos e relacioná-los com o 

conteúdo linguístico encontrado no estado do Rio Grande do Norte;  

c) Realizar a descrição estatística dos dados, considerando as variáveis 

dependentes e independentes.  

Esta pesquisa está pautada nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Teoria da Variação e Mudança Linguística, que tem como o maior expoente o cientista 

Willian Labov (2008 [1972]), além dos autores que compõem a tríade da 

Sociolinguística Variacionista: Weinreich; Labov e Herzog (2006 [1968]). 

No que concerne aos pressupostos metodológicos, para a realização das 

análises, partimos de um corpus constituído por 16 cartas linguísticas, uma amostra 

dos dados que compõem os Questionários Fonético-Fonológicos dos Atlas 

Geolinguístico do Litoral Potiguar – ALiPTG (2007) e do Atlas Linguístico do Centro-

Oeste Potiguar (2012). Abordamos os ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/, tomando 

como ponto de referência os fatores linguísticos de contexto seguinte ao ditongo de 

consoantes fricativas ou tepe e os fatores sociais gênero (masculino e feminino), faixa 

etária (18 a 32 anos e 45 a 62 anos) e localidade nos municípios potiguares Mossoró, 

Apodi, Pau dos Ferros, Janduís, Macau, Angicos, Currais Novos, Caicó, 

Canguaretama, Touros, Areia Branca e Natal (capital), considerando a fala 

espontânea de 56 informantes. As escolhas desses grupos de fatores apresentados 

estão diretamente relacionadas aos critérios presentes nos dois Atlas linguísticos dos 
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quais extraímos o nosso corpus. Após seleção das cartas linguísticas, fizemos um 

tratamento estatístico dos dados, a partir do qual se pretendeu verificar a suposta 

correlação entre os fatores linguísticos e sociais aqui apresentados e o fenômeno 

variável, com base em nossas hipóteses, buscando corresponder aos nossos 

objetivos e às questões de pesquisa propostas. O tratamento dos dados foi feito por 

meio dos padrões estatísticos gerados pelo programa R, apropriado para esse tipo de 

análise.  

Com vistas a cumprir os objetivos aqui propostos, o arcabouço deste 

trabalho divide-se em seis capítulos, que se apresentam do seguinte modo: além 

desta introdução, que compõe o capítulo I, apresentamos, no capítulo II, uma revisão 

bibliográfica dos estudos mais recentes, elaborados em forma de teses e 

dissertações, que possuem como foco o tema proposto, apresentando os principais 

condicionadores linguísticos e extralinguísticos para o apagamento do glide; no 

capítulo III, fizemos a exposição dos postulados basilares da Teoria da Variação e 

Mudança Linguística, detendo-nos no aspecto da monotongação; constitui o capítulo 

IV os pressupostos metodológicos desta pesquisa, de modo que apresentamos as 

etapas seguidas para realização de cada objetivo apresentado, o local da pesquisa, 

os informantes e o corpus; no capítulo V, realizamos o tratamento estatístico dos 

dados e demos prosseguimento às análises variacionistas nos pontos de inquéritos 

pesquisados, quando testamos as hipóteses aqui mencionadas e reunimos os 

principais resultados, fazendo uma retomada dos estudos realizados na área, 

apresentados no primeiro e no segundo capítulo. Finalmente, no capítulo VI, tecemos 

nossas considerações finais acerca da temática aqui exposta, sintetizando as 

conclusões obtidas, e encerramos com as referências bibliográficas. 
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2 ESTADO DA ARTE OU ESTADO DO CONHECIMENTO 
 

Apesar de alguns autores distinguirem os conceitos de Estado da Arte e 

Estado do Conhecimento, Romanowski e Vosgerau (2014) informam que, no Brasil, 

essas duas expressões têm sido consideradas semelhantes por diversos 

pesquisadores. Sendo assim, nesta pesquisa, vamos adotar a definição preconizada 

por esses autores. 

Costa (2010), Pinheiro (2012) e Milani (2013 apud VOSGERAU e 

ROMANOWSKI, 2014) afirmam que o estado da arte possui como principal finalidade 

o mapeamento que servirá como suporte ao pesquisador, como uma referência para 

a justificativa da lacuna que a investigação que se pretende realizar poderá preenchê-

la.  

De acordo com Romanowski e Vosgerau (2014, p.171), “um estado do 

conhecimento não se restringe a identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la 

e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas”. Sendo assim, a multiplicidade de 

pesquisas empíricas na área da variação linguística e mais especificamente sobre a 

monotongação, frutos da expressiva expansão nos cursos de pós-graduação na 

última década, induz-nos a realizar um mapeamento da produção nacional 

acadêmica. Teremos, como fonte de dados, as dissertações e as teses publicadas, 

com o objetivo de dimensionarmos o nosso objeto de estudo, o que estabelecerá um 

panorama contemporâneo sobre os estudos da monotongação. Além disso, 

analisaremos as contribuições deixadas para esse tema de pesquisa, com abordagem 

nas diferentes metodologias empregadas, localidades pesquisadas, objetivos e 

resultados encontrados.  

Consideramos que os resultados são por vezes contraditórios, o que 

podem ter como justificativa os diferentes enfoques de pesquisa adotados. Nesse 

sentido, buscaremos esclarecer algumas divergências existentes em resultados de 

estudos efetivados. Além disso, mesmo diante de considerável número de 

manuscritos sobre o tema, ainda existem algumas lacunas, como a carência de 

estudos que contemplem estados brasileiros ainda pouco explorados no que se refere 

ao contexto da monotongação. 

Para a realização desta etapa da nossa pesquisa, buscamos as fontes 

especializadas na divulgação de teses e dissertações, como o Banco de Teses da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o Banco 
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Nacional de Teses e Dissertações, o que possibilitou um acesso mais confiável à 

produção acadêmica pesquisada. Mapeamos as teses e dissertações de cursos de 

pós-graduação acadêmicos e profissionais, publicadas nos últimos dez anos. Usamos 

como descritor a palavra “monotongação”, na busca que nos proporcionou acesso a 

um considerável número de pesquisas com as mais diversas pluralidades de 

enfoques. Além disso, excluímos as dissertações e teses que não possuíam relação 

com a temática em estudo, bem como uma tese cujo acesso estava indisponível e 

com cujo autor não conseguimos contato para liberação do documento.  

Burgos e Alves (2018) relatam que, já no século XVIII, alguns autores já 

percebiam traços específicos que caracterizam o português falado no Brasil, em 

contrapartida ao português lusitano, principalmente no que se relaciona à pronúncia 

de alguns sons. No Brasil, um dos primeiros trabalhos sociolinguísticos foi o de Amaral 

(1920), realizado no sudeste do país (São Paulo) e denominado “o dialeto caipira”. 

Especificamente sobre a monotongação, um dos estudos pioneiros de que se tem 

conhecimento no Brasil data de 1983, com a pesquisadora Veado (1983), que estudou 

os ditongos /ej/ e /ow/ em Belo Horizonte (MG). Depois, seguiram-se diversos estudos 

em diferentes regiões do Brasil, em formas de artigos científicos, teses e dissertações, 

no âmbito da monotongação.  

Optamos aqui por fazer um recorte da literatura no que concerne à 

publicação de teses e dissertações dos últimos dez anos, de modo a termos acesso 

aos estudos nacionais mais recentes realizados nessa área de pesquisa.  

A maior parte dos estudos foi feita sob a ótica da teoria da Variação e 

Mudança Linguística, mediante a qual foram detectados os fatores linguísticos e 

sociais que mais influenciavam no apagamento do glide em ditongos decrescentes, 

além de outros que também apresentaram outros enfoques, como as teorias 

fonológicas (Teoria de Exemplares e Fonologia de Uso) e a linguística histórica. Foram 

considerados somente os estudos realizados no idioma do Português Brasileiro (PB). 

Sendo assim, selecionamos as seguintes teses e dissertações que trataram sobre a 

monotongação de pelo menos um dos ditongos /ej/, /ow/, /aj/: Trindade (2009), Toledo 

(2011), Haupt (2011b), Santos (2012), Justiniano (2012), Cysne (2016), Freitas 

(2017), Ribeiro (2017), Silveira (2019), Fernandes (2019). Os dez estudos estão 

dispostos em ordem cronológica e apresentam os principais resultados obtidos, no 

que interessa para o fenômeno da monotongação de ditongos decrescentes, além da 
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metodologia empregada nos trabalhos e as localidades onde as pesquisas foram 

realizadas. 

Após uma explanação de uma síntese dos trabalhos realizados no âmbito 

das pesquisas sobre a temática da monotongação, no que condiz à publicação 

realizada mediante teses e dissertações, pretendemos “dissecá-las” individualmente, 

categorizá-las, compará-las e tecer nossos comentários sobre diferenças e 

semelhanças existentes entre elas. 

Através de um estudo de caso na Comunidade indígena Tapuia do 

Carretão, no estado de Goiás, Trindade (2009) estudou a monotongação de ditongos 

orais e a desnasalização de ditongos nasais a partir de entrevistas orais com os 

nativos, realizadas por meio de questionários de entrevistas abertas, semiestruturadas 

e estruturadas, além de teste sociolinguístico. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas foneticamente. O autor endossou que, na comunidade em análise, a 

monotongação é favorecida por fatores sociais, considerando os diferentes papéis 

sociais desempenhados pelos integrantes da comunidade. O pesquisador defendeu 

que, para o povo Tapuia, a forma monotongada é a forma valorizada, fato verificado 

por meio do estudo do grau de consciência linguística dos falantes. O estudo também 

demonstrou que, nessa comunidade, as variáveis sociais são muito relevantes na 

ocorrência da monotongação.  

Na dissertação de Toleto (2011), sob a perspectiva variacionista, o autor 

analisou a monotongação do ditongo decrescente [ej]1 em Porto Alegre (RS). A análise 

teve um corpus constituído de 28 entrevistas realizadas com 14 informantes, 

entrevistados na década de 1970 pelo projeto NURC (Projeto Norma Urbana Culta) e 

recontatados em 1990 pelo projeto VARSUL (Projeto Variação Linguística do Sul). As 

variáveis sociais analisadas, gênero e faixa etária, não foram consideradas relevantes. 

As faixas etárias analisadas foram: 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 e mais de 50 anos. 

Quanto às variáveis linguísticas consideradas, de acordo com as análises realizadas 

no programa estatístico GoldVarb, os contextos que mais favorecem o apagamento 

da semivogal são o fonológico seguinte ao ditongo, tepe, em um percentual de 96% e 

fricativa palatal, com índice de 51%, de ocorrência do fenômeno, seguido da natureza 

morfológica, uma vez que a ocorrência do fenômeno se sobressaiu nos radicais das 

palavras, e o último fator favorecedor foi o de classe de palavras, em que predominou 

 
1 Utilizaremos os símbolos descritos pelo Alfabeto Fonético Internacional – AFI 
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a monotongação dos não verbos. Toledo (2011) também fez um estudo comparativo 

entre os estudos de Cabreira (1996) e Amaral (2005), ambos, igualmente, com 

enfoque variacionista. Os resultados comparativos entre essas duas pesquisas 

indicam uma semelhança quanto ao favorecimento das variáveis linguísticas e uma 

completa discrepância entre as variáveis sociais abordadas nesses dois trabalhos, no 

que concerne ao fenômeno variável da monotongação. 

A partir de uma abordagem fundamentada na Teoria de Exemplares e da 

Fonologia de Uso, com o objetivo de verificar os efeitos da frequência de uso no 

fenômeno da monotongação, Haupt (2011b) aborda a monotongação dos ditongos 

decrescentes [aj, ej, oj, uj] na fala dos florianopolitanos, tendo como corpus entrevistas 

do banco de dados do VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil). A 

autora realiza uma análise acústica para cada ditongo em questão, concluindo que o 

fenômeno é gradiente e ocorre tanto em sílabas abertas quanto nas fechadas. Dada 

a gradiência e a multiplicidade de exemplares possíveis para uma mesma categoria 

de um ditongo, Haupt (2011b) conclui que se trata de um fenômeno em variação, em 

que são encontradas diversas formas gradientes entre as categorias de ditongo 

preservado e monotongado.  Os resultados encontrados indicam um maior índice de 

apagamento da semivogal em palavras cujo contexto fonológico anterior é tepe 

(98,3%) e fricativa palato-alveolar (91,6%). Ressaltamos que as variáveis sociais não 

foram analisadas nesse estudo, uma vez que o propósito do trabalho era verificar os 

efeitos da frequência de uso da monotongação em sílabas abertas e fechadas. 

Com fundamento da Teoria da Variação e Mudança Linguística e na 

Geolinguística, Santos (2012) estudou a realização variável do ditongo /ej/ nas capitais 

da região Norte. O corpus foi constituído de entrevistas extraídas do Questionário 

Fonético-Fonológico (QFF) e do Questionário Semântico-Lexical, aplicados pela 

equipe do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), constando de 48 informantes 

estratificados por faixa etária (18 a 30 anos e 50 a 65 anos), sexo (feminino e 

masculino), escolaridade (fundamental I e superior) e localização geográfica (Belém, 

Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco). Foram selecionadas 2.057 

ocorrências do ditongo /ej/, sendo 1.502 da variante [e] e 555 da variante [ej].  

Na análise do contexto fonético seguinte ao ditongo, Santos (2012, p.60)   

informa que “na rodada estatística, observamos que, entre os fatores que estão 

localizados após o ditongo /ej/, apenas o tepe alveolar [R] exerce influência 

significativa na aplicação da regra de monotongação”. Sendo assim, a autora conclui 
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que o tepe alveolar é o fator que tem maior probabilidade de favorecimento da regra, 

com peso relativo de (.62). Na sequência, a oclusiva velar se apresenta pouco 

favorável para ocorrência da monotongação, com peso relativo de (.43). A 

pesquisadora ainda informa que a análise demonstrou outros fatores linguísticos que 

desfavorecem a regra, a saber, a fricativa alveopalatal surda (.29), a fricativa 

alveopalatal sonora (.20) e a vogal baixa anterior (.08). Santos (2012) ainda analisou 

a influência da monotongação, considerando os fatores linguísticos classe de 

palavras, número de sílabas e tipos de sílaba. Esses dois últimos não foram 

considerados relevantes para a análise. Quanto ao fator classe de palavras, a análise 

estatística demonstrou um favorecimento da classe de palavras numeral para 

aplicação da regra variável. Em consonância com Farias (2008), a autora ainda aponta 

que o favorecimento desse fator na ocorrência da monotongação pode estar sendo 

influenciado pelo sufixo eiro ou eira (como em primeiro e terceira), já que são 

constituídos pelo tepe alveolar. 

Quanto aos fatores extralinguísticos, Santos (2012) informa que, para a 

variável faixa etária,  não houve significância estatística entre as duas faixas etárias 

em análise, com peso relativo de (.51) para a primeira faixa (18 a 30 anos) e (.50) para 

a segunda faixa etária (50 – 65 anos), indicando que ambas as faixas etárias aplicam 

consideravelmente a monotongação. Para a variável gênero, a autora comunica que 

houve favorecimento pelo gênero masculino, sendo o peso relativo de (.54) para o 

sexo masculino e (.46) para o gênero feminino. O fator escolaridade indicou que os 

menos escolarizados (até a quarta série) favorecem a monotongação, com peso 

relativo de (.64) em detrimento dos graduados com (.36). Para o fator localidade, os 

pesos relativos apresentados para aplicação do fenômeno da monotongação foram: 

Porto Velho (.58), Macapá (.56), Manaus (.56), Rio Branco (.55), Boa Vista (.38) e 

Belém (.35), sendo as duas últimas as capitais que menos favorecem a ocorrência da 

monotongação. 

Em síntese, Santos (2012) conclui que, na realização da monotongação 

nas capitais nortistas, os fatores sociais se mostraram mais relevantes que os fatores 

linguísticos.  

Em sua pesquisa, Justiniano (2012) elaborou o corpus do Atlas Linguístico 

dos falares do Alto Rio Negro, composto pelos municípios de São Gabriel da 

Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, que pertencem à microrregião do Alto Rio 

Negro, da mesorregião Norte do Amazonas. Com enfoque nos estudos 
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geossociolinguísticos, a autora aponta a presença significativa da monotongação dos 

ditongos [ej] e [ow], sobretudo deste último, principalmente em contextos propícios de 

redução como [ʃ] e tepe, além de ocorrências de outros fenômenos estudados em sua 

dissertação. Na coleta de dados, a pesquisadora aplicou o questionário fonético-

fonológico do Atlas Linguístico do Amazonas (ALAM) para seis informantes bilíngues 

(falantes de língua indígena e língua portuguesa brasileira), sendo um homem e uma 

mulher de cada uma das faixas etárias entre 18 e 35 anos, 36 e 55 anos e 56 em 

diante, com nível de escolaridade baixo (até 5° ano do Ensino Fundamental). O corpus 

foi coletado, transcrito e revisado manualmente, havendo, então, finalmente, sido 

utilizado na elaboração das cartas fonéticas. Os resultados indicaram que a redução 

do ditongo [ej] é mais evidente nas duas primeiras faixas etárias, enquanto, na 

terceira, há concorrência entre manutenção e a redução. Dessa forma, Justiniano 

(2012) pressupõe a probabilidade de mudança em tempo aparente, já que, na 

comunidade pesquisada, a forma inovadora (monotongação) é mais evidente nos 

grupos mais jovens. As mulheres apresentaram maiores índices percentuais de 

manutenção do ditongo [ej]. Já os resultados encontrados para a ocorrência do 

ditongo [ow] demonstraram uma quase categorização da monotongação para esse 

ditongo.  

A monotongação foi também estudada por Cysne (2016). Tendo como base 

os parâmetros da Teoria da Variação e da Mudança Linguística, o autor teve como 

objeto de análise o estudo da regra variável do ditongo decrescente /ej/ na fala popular 

do fortalezense. A pesquisa teve como corpus uma amostra de 54 informantes, 

extraídos do Projeto banco de dados do NORPOFOR (Projeto Norma Oral do 

Português Popular de Fortaleza). Foram analisados estatisticamente 1.491 dados, por 

meio do programa computacional GoldVarb X (2005), mediante o qual foi calculada a 

influência de fatores linguísticos e extralinguísticos. Do total de dados analisados, 68% 

(1.020) favoreceram a monotongação do ditongo /ej/ e 32% (471) conservaram o 

ditongo.  

O pesquisador trabalhou com a seleção de seis fatores linguísticos 

(contexto fonético seguinte, contexto fonético precedente, tonicidade da sílaba, 

extensão do vocábulo, natureza morfológica e classe de palavras) e três 

extralinguísticos (sexo, escolaridade: 0-4 anos; 5-9 anos e 9-11 anos e faixa etária: 

15-25 anos; 26-49 anos e 50 em diante). Os resultados da quarta rodada estatística 

(melhor análise) mostraram que os fatores linguísticos que mais favorecem a regra 
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são: classe de palavras (nomes), extensão do vocábulo (dissílabas), tonicidade 

(tônica). Quanto aos fatores sociais, o que mais favorece a aplicação da regra variável 

é o nível de escolaridade (0-4 anos). Os fatores sexo e faixa etária não foram 

considerados relevantes. A quinta rodada estatística, Cysne (2016) efetuou para os 

menos escolarizados. O resultado indicou a manutenção dos mesmos fatores 

linguísticos, porém, com alteração da ordem, sendo: tonicidade (tônica), extensão do 

vocábulo (dissílabas) e classe de palavras (nomes). As análises dos dados 

demonstraram que os fatores que exercem maior influência no comportamento 

variável do fenômeno da monotongação de /ej/ são as classes de palavras 

substantivos e adjetivos, dissílabos tônicos e a baixa escolarização dos informantes. 

O autor conclui que a monotongação do ditongo /ej/, no falar fortalezense, constitui 

variação estável. 

Em sua dissertação, Freitas (2017) realizou um estudo da monotongação 

dos ditongos orais decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/ na cidade de Uberaba (MG). O trabalho 

teve como objetivo identificar os contextos linguísticos e extralinguísticos que 

propiciam a ocorrência da monotongação dos ditongos orais decrescentes na fala de 

moradores da cidade de Uberaba (MG). O corpus foi constituído de entrevistas orais, 

que foram embasadas no modelo laboviano. Foram entrevistados 24 informantes de 

escolarização e sexo diferentes, sendo 12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, 

distribuídos na proporção de um de cada gênero para cada um dos seguintes níveis 

de escolarização: ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino 

superior incompleto e ensino superior completo. Os informantes também foram 

estratificados de acordo com as seguintes faixas etárias: 15 a 29; 30 a 49 e acima de 

50 anos. Os fatores linguísticos analisados foram contexto fonológico seguinte 

(fricativas, vogais e oclusivas), tonicidade (sílaba tônica, sílaba átona) e extensão da 

palavra. Os resultados estatísticos, obtidos por meio do tratamento dos dados 

realizado pelo programa computacional GoldVarb X, indicaram que há a preferência 

pelo uso da regra variável dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/, principalmente, no que 

concerne à relevância dos condicionadores linguísticos (contexto fonológico seguinte, 

extensão da palavra e tonicidade). Os fatores sociais estudados (sexo, idade e 

escolaridade) exerceram pouca ou nenhuma influência na realização do fenômeno da 

monotongação.  

O autor estudou individualmente a influência dos fatores linguísticos e 

extralinguísticos de cada um dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/. No estudo da influência dos 
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fatores linguísticos sobre o ditongo /aj/, foram verificados, como principais fatores 

condicionadores, os linguísticos – contexto fonológico seguinte (fricativas, 70%), 

extensão da palavra (dissílabas e as polissílabas, 83.3% e 46.2%, respectivamente) 

e  tonicidade (sílaba tônica, com 86,7% das ocorrências). O autor atribui a maior 

influência do ambiente tônico sobre a ocorrência da monotongação do ditongo /aj/ à 

relação com o contexto fonológico seguinte, considerando que, sempre que se tratava 

de sílaba tônica, a consoante seguinte era fricativa. Quanto aos fatores sociais, na 

realização do ditongo decrescente /aj/, as análises constataram que pessoas com 

faixa etária acima de 50 anos conservam o ditongo, em detrimento das demais faixas 

etárias, que fazem uso da forma monotongada com mais frequência.  Considerando 

o fator escolaridade, as análises demonstraram que esse não foi um fator relevante 

para a ocorrência do fenômeno da monotongação, em uma porcentagem de 51.2% 

para monotongação e 48.8% para a manutenção do ditongo, no somatório de todos 

os níveis de escolaridade.  

No estudo dos fatores que influenciam na monotongação do ditongo /ej/, as 

análises indicaram que o fator linguístico que mais condiciona a ocorrência do 

fenômeno é o contexto fonológico seguinte tepe e as consoantes fricativas palatais 

(principalmente /ʃ/ e /ʒ/), na proporção de 95,4% para apagamento da semivogal [j] 

em contexto anterior de tepe e 79,5% para forma reduzida em contexto fonológico 

anterior de consoantes fricativa palatal. As análises também demonstraram que o 

contexto de consoante oclusiva é desfavorecedor à ocorrência da monotongação do 

ditongo /ej/. Nos ditongos /aj/, a sílaba tônica é a que mais favorece a ocorrência da 

monotongação e, como ocorre nos casos desse ditongo, esse favorecimento da sílaba 

tônica pode estar condicionado pelo contexto posterior de tepe ou fricativa, 

considerando serem essas consoantes altamente favorecedoras na realização desse 

fenômeno. Quanto ao grupo de fator “extensão da palavra”, para o ditongo /ej/, o autor 

observou que há predominância de ocorrência de monotongação em vocábulos 

dissílabos (58.5%) e trissílabos (83.5%). Partindo para a análise da monotongação 

considerando o contexto social, observou-se a predominância da forma monotongada 

quase equivalente para os dois sexos (masculino e feminino), com porcentagens de 

ocorrência de 66.8% para mulheres e de 72.1% para os homens. Os fatores faixa 

etária e níveis de escolaridade, assim como o fator gênero, não se apresentaram 

significativos na análise realizada.  
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Quanto às análises realizadas para o ditongo /ow/, foi encontrado como 

significativo o fator social escolaridade (os níveis de escolaridade mais baixos 

favoreceram o apagamento do glide). Os demais fatores sociais (gênero e faixa etária) 

não foram considerados significativos para a ocorrência da monotongação do ditongo 

decrescente /ow/. Foram também considerados relevantes para aplicação da forma 

reduzida os fatores linguísticos contexto fonológico seguinte (oclusivas, com 71.9% 

de ocorrências e tepe, com 90.9% de ocorrências) e extensão da palavra, em que a 

monotongação foi favorecida pelas palavras dissílabas. No que concerne ao fator 

tonicidade, para o ditongo /ow/, ocorreu a mesma regra já aplicada aos demais 

ditongos em estudo, tendo a sílaba tônica como fator condicionante para o 

apagamento da semivogal. No caso do ditongo /ow/, a supressão da semivogal [w] 

ocorreu na porcentagem 72.7%, sendo 229/315 ocorrências em números brutos.  

Em sua pesquisa de doutorado, Ribeiro (2017) realizou um estudo da 

variação linguística na fala rural dos municípios Oliveira Fortes e Belmiro Braga, do 

estado de Minas Gerais. A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos metodológicos 

da Sociolinguística Variacionista Laboviana, nos estudos sobre Redes Sociais de 

Milroy (1980, 1985, 1987, 2004) e Bortoni-Ricardo (1985, 2011) e na Sociologia Rural 

de Abramovay (2000) e Wanderley (1994, 1998, 2009). Dentre outros fenômenos 

linguísticos, a autora analisou a monotongação de ditongos orais em contexto de 

consoante palatal (ponto de articulação). O corpus foi constituído de 24 entrevistas 

orientadas, sendo 12 de cada uma das localidades pesquisadas, com distribuição 

entre os fatores sociais: intensidade, complexidade e distância em relação ao meio 

urbano; configuração das redes sociais; sentimento de pertencimento; grau de 

instrução; ocupação; estrato socioeconômico; acesso aos meios de comunicação; 

sexo; faixa etária  (até 45 anos e mais de 45 anos) e gênero (masculino e feminino). 

  A pesquisadora informa que, como já preceituado na literatura, esse é um 

fenômeno bastante produtivo, sendo verificado no estudo que os índices de 

monotongação é muito elevado nos municípios [Belmiro Braga (77,4%); Oliveira 

Fortes (89,5%)]. Especificamente em Belmiro Braga, a monotongação teve 

predominância em falantes do sexo masculino e a faixa etária dos mais velhos 

também se mostrou favorável à ocorrência do fenômeno. Apesar de os fatores 

linguísticos não terem sido enfatizados, constatou-se nesse município que a 

monotongação é mais frequente em sílaba intermediária que em sílaba final. Embora 

o condicionador escolaridade não tenha sido considerado na pesquisa, a autora 
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sinaliza, de acordo com os dados obtidos, que, nos dois municípios pesquisados, os 

menos escolarizados favoreceram a variante da monotongação. Contudo, em suma, 

a pesquisa apresenta esse fenômeno como um traço gradual, que não possui o 

estereótipo de fala rural. 

Em sua tese, Silveira (2019) apresentou um estudo dos ditongos 

decrescentes  /ej/, /oj/ e /ow/, tendo como pontos de inquéritos algumas cidades de 

cada um dos três estados da região Sul: Porto Alegre e Flores da Cunha para o estado 

do Rio Grande do Sul; Florianópolis e Chapecó para Santa Catarina; Curitiba e Pato 

Branco para o estado do Paraná. Essas localidades, dentre outras, compõem o banco 

de dados do VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil). Foram coletadas 

48 entrevistas, sendo oito de cada uma das cidades mencionadas. As três variáveis 

independentes extralinguísticas consideradas no estudo foram: gênero, escolaridade 

e localidade. Para o nível de escolaridade, considerou-se informantes com até quatro 

anos de escolaridade e com nove anos ou mais. Os informantes também foram 

estratificados de acordo com o fator localidade, sendo abordadas as cidades já 

mencionadas acima. A pesquisa utilizou os pressupostos teórico-metodológicos da 

Teoria da Variação e Mudança Linguística Laboviana.  

As variáveis linguísticas consideradas por Silveira (2019) foram: contexto 

fonológico seguinte (tepe, fricativa palato-alveolar, vogal, nasal, pausa, oclusiva); 

tonicidade da sílaba em que se encontra o ditongo (tônica, átona); classe de palavras 

(verbo, nome, conjunção, pronome, numeral, advérbio); localização morfológica 

(radical, sufixo verbal, sufixo nominal); extensão do vocábulo (monossílabo, dissílabo, 

trissílabo, polissílabo); localização do ditongo na palavra (fronteira esquerda da 

palavra, fronteira direita da palavra, interior da palavra). O estudo objetivou analisar a 

influência das variáveis linguísticas e sociais no processo de ocorrência do fenômeno 

da monotongação, comparando o estudo com outros já realizados nessa temática.  

Considerando que a pesquisadora analisou separadamente cada um dos 

ditongos, atendendo ao objeto da nossa pesquisa, deter-nos-emos apenas aos 

ditongos /ej/ e /ow/, citando inicialmente o ditongo /oj/ apenas para realizarmos uma 

comparação quanto ao nível de produtividade do fenômeno. Assim, os resultados 

encontrados por Silveira (2019) podem ser resumidos da seguinte maneira: 

1 – Os três tipos de ditongos, /ej/, /oj/ e /ow/, apresentaram percentagens 

diferentes quanto ao índice de monotongação, sendo o ditongo /ow/ o que mais 
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monotongou, com 86,9%; em seguida, o ditongo /ej/, com 35,5%; por último o ditongo 

/oj/, com índice de monotongação de apenas 2,8% no corpus em análise. 

2 – Quanto à variável linguística tonicidade da sílaba em que se encontra o 

ditongo, os resultados apontaram, para o ditongo /ow/, a preferência pela sílaba 

tônica, enquanto, para o ditongo /ej/, houve uma predominância de ocorrência de 

supressão do glide nas sílabas átonas. Uma suposta explicação dada pela autora para 

um maior índice de monotongação do ditongo /ow/ em sílabas tônicas, é que, nos 

dados, a grande maioria desse ditongo se encontra em sílaba tônica, além de palavras 

muito recorrentes que também apresentam o ditongo /ow/ nessa posição. 

3 – No que se refere à variável classe de palavras, para o ditongo /ow/, 

prevaleceu a monotongação entre as classes de palavras advérbios, pronomes e 

verbos; já para o ditongo /ej/, a predominância deu-se entre os nomes (substantivos e 

adjetivos) e os numerais. No geral, os resultados indicaram um alto índice de 

monotongação do ditongo /ow/ em todas as classes de palavras, com exceção das 

conjunções, fato atribuído pela pesquisadora ao fato de estas serem monossílabas, o 

que é considerando um fator desfavorecedor do apagamento da semivogal em todos 

os ditongos analisados, o que confirmou que a monotongação do ditongo /ow/ é uma 

mudança praticamente implementada no PB.  

Um outro fato interessante destacado por Silveira (2019) é que o número 

elevado de apagamento da semivogal nos ditongos /ej/ nos numerais e nomes 

(substantivos e adjetivos) pode estar relacionado ao contexto fonológico seguinte 

tepe, já que este foi considerado um fator altamente favorecedor da ocorrência do 

fenômeno.  

4 – Quanto ao fator linguístico localização morfológica do ditongo (em 

radical, sufixo verbal ou nominal), a pesquisadora verificou um predomínio da 

monotongação em sufixos verbais para o ditongo /ow/. Já para o ditongo /ej/, os 

índices mais expressivos ocorrem quando o ditongo ocupa o sufixo nominal.  

Em sua pesquisa, Silveira (2019) ainda verifica que não ocorre 

monotongação dos ditongos /ej/ em sufixos de palavras que contenham alguma 

informação morfológica; já o ditongo /ow/ monotonga em praticamente todos os 

contextos analisados, até mesmo nos sufixos dos verbos. Diante desse fato, a 

pesquisadora comunica que mais uma vez pode ser comprovada a categorização da 

mudança linguística desse ditongo. 
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5 – A extensão do vocábulo também foi um fator estudado pela autora. A 

análise indicou que o ditongo /ow/ apresenta índices elevados em todos os contextos; 

já o ditongo /ej/ apresenta maiores índices em palavras mais extensas, com maior 

número de sílabas.  

6 – Quanto ao contexto fonológico seguinte ao ditongo, as conclusões 

atestaram que o ditongo /ow/ monotonga em todos os contextos, diferentemente do 

ditongo /ej/, em que predomina a monotongação antes de tepe e fricativa, com 

percentuais de 90,5% e 40,0%, respectivamente. 

Além dos fatores linguísticos, Silveira (2019) analisou os fatores sociais 

sexo, idade e localidade. Não foi encontrada significância estatística entre esses 

fatores e a ocorrência da monotongação em nenhum dos três ditongos pesquisados. 

Apenas para o fator localidade foi encontrada uma discreta diferença nos índices de 

ocorrência do fenômeno entre algumas cidades pesquisadas, mas esse fato não 

configurou que existe uma considerável diferença nos índices de monotongação entre 

essas cidades.  

Ao final da análise, a autora certificou que a monotongação do ditongo /ow/ 

está praticamente implementada no PB, enquanto a monotongação do /ej/ pode ser 

considerada um fenômeno variável. 

Fernandes (2019) analisou os casos de apócope e monotongação no Sítio 

Arisco, pertencente ao município de Lagoa de Dentro, estado da Paraíba. A 

pesquisadora se propôs analisar as propriedades acústicas e articulatórias do som e 

identificar os condicionadores internos e externos (faixa etária ou escolaridade) que 

influenciam na ocorrência dos metaplasmos por apócope e monotongação dos 

ditongos /ej/, /ow/, /ja/, /jw/. O corpus foi constituído de entrevistas orais realizadas 

com 12 falantes da comunidade, cuja seleção atendeu aos critérios de faixa etária (16 

a 30 anos e 31 a 70 anos); nível de escolaridade (analfabeto, semianalfabeto, 

fundamental I, fundamental II, médio e superior) e naturalidade. A quantificação dos 

dados foi realizada apenas com o auxílio do programa Microsoft Excel. Aqui, vamos 

nos deter somente aos casos de monotongação dos ditongos /ej/ e /ow/ analisados 

pela autora, considerando o nosso objeto de estudo. 

A análise do ditongo /ow/ demonstrou que o apagamento do glide ocorre 

tanto no início quanto no final do item lexical, não havendo também uma consoante 

específica que favoreça a ocorrência do fenômeno nesse caso. Quanto aos 

condicionadores sociais, houve influência do fator faixa etária e nível de escolaridade 



33 
 

sobre a monotongação desse ditongo, prevalecendo a ocorrência do fenômeno na 

faixa etária de 31 a 70 anos (mais velhos), como também entre os falantes 

semianalfabetos e falantes de nível médio, sendo de 40% para esse nível de 

escolaridade e não havendo ocorrência registrada nos dados para o nível superior. 

Quanto ao ditongo /ej/, os dados revelaram também uma maior influência 

de aplicação da regra variável para os falantes mais velhos – 31 a 70 anos – com um 

percentual de 78% de ocorrências registradas. O fator nível de escolaridade não foi 

considerado relevante na análise realizada por Fernandes (2019). Quanto aos fatores 

linguísticos, a autora destaca que a monotongação ocorre somente em sílabas tônicas 

e no corpus coletado, diante da consoante R2. 

Considerando o panorama contemporâneo do estudo da monotongação, 

abordado nessa pesquisa, no que tange às variáveis sociais, podemos depreender 

que o único estudo que considerou predominantemente os fatores sociais relevantes 

na ocorrência da monotongação foi o de Trindade (2009). Na comunidade indígena 

de Tapuio, onde ocorreu a pesquisa, a monotongação é uma marca social de 

prestígio, considerando que o objetivo do estudo também era investigar a ocorrência 

da monotongação como uma característica da variante do PB como língua indígena 

na comunidade pesquisada. Os demais estudos consideraram os fatores linguísticos 

mais relevantes que os fatores sociais. Exceção ainda é o estudo de Ribeiro (2017), 

que aborda predominantemente os fatores sociais e o de Santos (2012), que 

considera tanto os fatores linguísticos quanto os extralinguísticos no apagamento da 

semivogal, com predominância destes últimos.    

Analisando as demais pesquisas aqui elencadas, como também a literatura 

já produzida sobre a temática, em que a monotongação é tida como um fenômeno 

variável de natureza fonético-fonológico, predominantemente condicionada por 

fatores de ordem linguística, é possível inferir que os resultados de Trindade (2009) 

podem ter sido influenciados pelo tipo de comunidade de fala pesquisada, mas 

principalmente pela metodologia de análise de redes sociais adotada pelo autor, em 

uma  comunidade de fala com fortes marcas linguísticas indígenas.  Trindade (2009) 

e Ribeiro (2017) foram os únicos autores que quase não fizeram diferenciação nas 

análises entre os ditongos orais de glide [j] e [w], o que pode ser um limitador para a 

análise, pois sabe-se, com base em estudos já realizados,  que os ditongos /aj/, /ej/ e 

 
2 A autora utilizou o arquifonema /R/ para se referir ao /ſ/ 
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/ow/ possuem comportamentos diferenciados dependendo do condicionador 

linguístico ou extralinguístico. Quanto ao fator linguístico consoante subsequente ao 

ditongo, Trindade (2009) analisa, para todos os ditongos estudados, as consoantes 

oclusivas /t/ e /d/ e fricativas /s/ e /z/, não analisando as fricativas alveopalatais e tepe, 

tidas como mais favorecedoras do apagamento da semivogal pela literatura. 

Três dos dez autores estudaram apenas a regra variável do ditongo /ej/: 

Toledo (2011), Santos (2012) e Cysne (2016). 

No que concerne à monotongação do ditongo /ej/, a maioria das pesquisas 

realizadas que abordaram esse ditongo indicaram que a faixa etária dos falantes não 

é um fator relevante para o apagamento da semivogal, conforme dados presentes nas 

pesquisas de Trindade (2009), Toledo (2011), Santos (2012), Cysne (2016) e Freitas 

(2017). Já Fernandes (2019), para o mesmo ditongo, encontrou relevância estatística 

no indicativo idade, informando que a faixa etária dos mais velhos (31 a 70 anos) é a 

que monotonga mais (78%), enquanto Justiniano (2012) aponta que, nos grupos mais 

jovens, há uma maior evidência de monotongação. Silveira (2019) e Haupt (2011b) 

não analisaram o fator faixa etária em suas pesquisas. 

Na monotongação do ditongo /ej/, o fator social gênero do falante mostrou-

se relevante apenas nos estudos de Santos (2012) e Justiniano (2012), nos quais 

predominou a monotongação no gênero masculino.  A maioria dos autores – Trindade 

(2009), Toledo (2011), Cysne (2016), Freitas (2017) – demonstrou que o sexo não é 

um fator condicionante para a supressão do glide do ditongo /ej/. As pesquisas de 

Haupt (2011b), Silveira (2019) e Fernandes (2019) não abordaram o fenômeno com 

base no fator condicionante social do gênero.  

Ainda se tratando do ditongo /ej/, quanto ao nível de escolarização, inexiste 

concesso nos resultados encontrados, pois Santos (2012) e Cysne (2016) 

confirmaram que os menos escolarizados favorecem a ocorrência do fenômeno, 

enquanto Freitas (2017), Silveira (2019) e Fernandes (2019) apontam como não 

relevante o nível de escolaridade. As pesquisas de Trindade (2009), Toledo (2011) e 

Haupt (2011b) não abrangeram o nível de escolarização dos falantes. 

Dos dez estudos, apenas Santos (2012), Justiniano (2012), Ribeiro (2017) 

e Silveira (2019) trataram o fator localidade como um condicionador para ocorrência 

da monotongação, o que corresponde a menos de 50% do nosso conjunto. Para os 

três ditongos estudados por Silveira (2019), a saber, /ej/, /ow/ e /oj/, o fator localização 

geográfica não encontrou significância estatística, com índices baixos de 
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monotongação apenas para o ditongo /oj/ em todos os pontos pesquisados. Já Santos 

(2012), no estudo do ditongo /ej/ na região Norte do Brasil, atestou que o fator 

geográfico é concludente, pois os valores estatísticos de ocorrência do fenômeno nos 

estados em análise ocorrem em proporções consideravelmente diferenciadas, ainda 

que a monotongação do /ej/ já esteja bastante difundida. Para Justiniano (2012) e 

Ribeiro (2017), a análise estatística para o fator localidade também acusou diferença 

entre os dois pontos de inquéritos pesquisados, haja vista as diferenças consideráveis 

entre os índices de monotongação.  

Para o ditongo /ow/, Justiniano (2012) e Silveira (2019) informam que a 

monotongação já está praticamente implementada no PB. Freitas (2017) e Fernandes 

(2019) indicam que a supressão da semivogal [w] é mais saliente em níveis de 

escolarização mais baixa. Fernandes (2019) ainda encontrou significância estatística 

para monotongação do /ow/ em falantes mais velhos. Já Trindade (2009), Freitas 

(2017) e Silveira (2019) comunicam que a faixa etária e o gênero não são significativos 

para ocorrência do fenômeno. As demais pesquisas analisadas não abordaram o 

ditongo /ow/ em suas análises. 

Apenas Trindade (2009) e Freitas (2017) abordaram especificamente a 

monotongação do ditongo /aj/ para as variáveis sociais. Nesse contexto, este último 

autor informa que os mais velhos monotongam mais. Já o gênero e o nível de 

escolaridade do falante não foram relevantes nessa pesquisa. Conforme Trindade 

(2009), para os demais ditongos /ej/ e /ow/, o gênero e a faixa etária foram 

considerados insignificantes na análise. Já na pesquisa realizada por Ribeiro (2017), 

para todos os ditongos orais, a supressão da semivogal condiciona-se ao gênero 

(falantes do sexo masculino monotongam mais) e à faixa etária, com maiores índices 

de ocorrência do fenômeno em informantes mais velhos.  Seria pertinente a realização 

de outros estudos que incluíssem fatores de ordem social na análise do ditongo /aj/, 

pois, como já relatado, a monotongação comporta-se de maneiras diferentes, a 

depender do ditongo analisado. 

 No que concerne aos fatores linguísticos no estudo da monotongação dos 

ditongos /ej/, /ow/ e /aj/, os autores fizeram escolhas diferentes quanto aos 

condicionantes que podem influenciar na ocorrência do fenômeno. Assim, houve 

pesquisas que abordaram um ou até seis condicionantes linguísticos, exceção de 

Justiniano (2012), que não apresenta análises para nenhum dos fatores relacionados 

abaixo.  
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Os estudos do ditongo /ej/ realizados por Toledo (2011), Haupt (2011b), 

Freitas (2017) e Silveira (2019) indicam que o contexto posterior que mais favorece a 

monotongação do /ej/ são os contextos fonológicos de tepe e fricativa palatal. Para 

Cysne (2016), esses contextos também foram considerados relevantes. Santos (2012) 

e Fernandes (2019) identificaram a predominância apenas do contexto posterior de 

tepe, considerando os vocábulos coletados nas pesquisas. Toledo (2011), analisando 

a natureza morfológica das palavras, identificou uma predominância de favorecimento 

do monotongo em radicais de palavras. Já Silveira (2019) e Haupt (2011b) detectaram 

que a monotongação do /ej/ ocorre predominantemente em sufixos nominais. Quanto 

ao critério tonicidade, verificou-se, nas pesquisas de Cysne (2016), Feitas (2017) e 

Fernandes (2019), que a sílaba tônica é um fator favorecedor para o apagamento da 

semivogal [j], enquanto os resultados de Silveira (2019) indicam que a sílaba átona é 

a que mais contribui para ocorrência da monotongação do ditongo /ej/. Haupt (2011b) 

não encontrou significância estatística no fator tonicidade para esse ditongo. Trindade 

(2009) informa que a monotongação de ditongos decrescentes ocorre em sílabas 

tônicas ou átonas. 

Ainda em relação ao ditongo /ej/, seis autores, dentre os pesquisados, 

também verificaram se há relação entre a supressão do glide e o número de sílabas 

das palavras. Cysne (2016) constatou que, entre os dissílabos, há uma predominância 

de ocorrência do fenômeno; já Trindade (2009) e Freitas (2017), além dos dissílabos, 

concordam com Haupt (2011b), considerando os trissílabos como condicionadores 

para o apagamento da semivogal; Silveira (2019) apenas informa que a 

monotongação é favorecida em palavras mais extensas; Santos (2012), para esse 

fator, considerou irrelevante o número de sílabas. Algumas dessas pesquisas também 

discorrem sobre a relação entre a ocorrência da monotongação e a classe de palavras.  

Toledo (2011) informa que os não verbos favorecem a ocorrência da monotongação; 

Cysne (2016) e Silveira (2019) corroboram, indicando que os nomes (substantivos e 

adjetivos) são predominantes no favorecimento da ocorrência da regra variável, 

enquanto Santos (2012) considera os numerais como a classe de palavras que mais 

favorece a monotongação do /ej/. Salientamos que, como já descrevemos, Trindade 

(2009) analisa todos os ditongos orais decrescentes conjuntamente, fazendo apenas 

alguma diferença para o ditongo /ow/. 

No que se refere aos fatores linguísticos empregados para o ditongo /ow/, 

somente quatro autores – Trindade (2009), Freitas (2017), Silveira (2019) e Fernandes 
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(2019) – analisaram esse ditongo e apenas os fatores consoante posterior ao ditongo 

e tonicidade da sílaba foram abordados por mais de um autor. Verificamos que Freitas 

(2017) apresenta, como condicionadores linguísticos que favorecem a regra variável, 

as consoantes tepe, seguidas das oclusivas, seguidas ao ditongo. Silveira (2019) e 

Fernandes (2019) ampliam, informando que o favorecimento ocorre em todos os 

contextos fonológicos. Freitas (2017) e Silveira (2019) depreendem que, quanto à 

tonicidade, o ditongo /ow/ monotonga mais em sílabas tônicas. Freitas (2017) informa 

que a monotongação do /ow/ é mais produtiva em palavras dissílabas, no que 

concerne ao fator extensão da palavra. Silveira (2019) presume que o fenômeno se 

sucede mais nas classes de palavras advérbios, pronomes e verbos.  

Trindade (2009) comunica que a monotongação é predominante em 

palavras paroxítonas, sendo que, para o ditongo /ow/, a ocorrência também se 

processa em oxítonas. 

Nesse ínterim, corroborando com as demais pesquisas já realizadas para 

esse ditongo, podemos inferir a ampla categorização em favor do monotongo, quando 

nos referimos ao ditongo /ow/, pois esse é o único ditongo analisado que, em dois 

trabalhos –  Silveira (2019) e Fernandes (2019) – das quatro pesquisas que o 

abordam, a monotongação ocorre independente do contexto fonológico posterior, o 

que pode ser um indicador para a ampla propagação do fenômeno no PB.  

Nas três pesquisas analisadas que abordaram o ditongo /aj/, Freitas (2017) 

encontrou, como fatores linguísticos que condicionam a supressão da semivogal [j], o 

contexto fonológico seguinte de fricativa, as palavras dissílabas e polissílabas e a 

sílaba tônica em que se encontra o ditongo. Haupt (2011b) concorda com Freitas 

(2017), quando comunica que o favorecimento ocorre em favor do contexto fonológico 

posterior fricativa palato-alveolar, em sílabas abertas. Já quanto ao fator tonicidade, 

Haupt (2011b) encontra resultados diferentes para o ditongo /aj/, pois considera a 

sílaba átona como favorecedora do monotongo. Esse autor também considera que a 

monotongação de /aj/ ocorre predominantemente nos radicais das palavras. Haupt 

(2011) informa que o número de sílabas não é significativo, pois é influenciado 

diretamente pelo contexto condicionante – fricativa alveopalatal. Freitas (2017) 

também avalia esse contexto como um possível fator condicionador em sua análise 

para os dissílabos. Ribeiro (2017) pondera que a ocorrência da monotongação 

predomina em sílabas intermediárias em detrimento de sílabas finais. Como já 
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informado, essa autora não faz distinção entre os ditongos /aj/, /ej/ e /ow/ em sua 

análise. 

Diante do exposto, pode-se compreender, sob uma ótica geral dos pontos 

abordados pelas teses e dissertações contemporâneas no aspecto da monotongação, 

que as divergências entre alguns resultados podem haver sido influenciadas pelos 

diferentes métodos utilizados. Contudo, a sobreposição dos fatores linguísticos aos 

sociais, no que se refere aos condicionadores que mais influem na ocorrência da regra 

variável, é um aspecto predominante entre os estudos aqui expostos. É também 

possível identificar que, dentre os fatores linguísticos, principalmente o contexto 

fonológico seguinte ao ditongo aparece como principal causa de ocorrência do 

processo de monotongação dos ditongos decrescentes, sobretudo quando se trata 

dos ditongos /aj/ e /ej/. A análise nos permitiu também identificar que o assunto ainda 

é pouco investigado no que condiz ao aspecto da localidade do falante, visto que uma 

visão geral dos conteúdos abordados pelas pesquisas revela que grande parte deles 

se concentra em análises dos fatores sociais gênero, faixa etária e nível de 

escolaridade, sendo este último, dentre os extralinguísticos pesquisados, o que mais 

condiciona o apagamento da semivogal.  

Ademais, a análise nos permitiu confirmar o quanto a monotongação está 

difundida no português brasileiro, embora ainda existam aspectos pouco explorados, 

bem como divergências, por vezes consideráveis, no que condiz aos fatores 

condicionadores da ocorrência desse fenômeno.  Essas divergências podem ser 

verificadas principalmente no aspecto do ambiente linguístico favorecedor de 

supressão do glide, como, por exemplo, a tonicidade da sílaba e a localização 

morfológica do ditongo, pois, como já relatamos, com exceção de Trindade (2009), 

Santos (2012) e Ribeiro (2017), que apontam os fatores sociais como os mais 

relevantes para ocorrência do fenômeno, os demais estudos se concentram nos 

fatores linguísticos como indicadores que mais condicionam o apagamento da 

semivogal.  

Finalmente, considerando que a monotongação se insere no universo da 

variação fonética, uma das nuances da variação linguística, que é um processo já 

reconhecido nas línguas naturais, é relevante testarmos os condicionadores 

linguísticos e extralinguísticos, a fim de verificarmos o comportamento linguístico e 

social no aspecto da monotongação no estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, é 

necessário o conhecimento de alguns conceitos importantes na sociolinguística 
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variacionista. Sendo assim, no próximo capítulo, teceremos algumas considerações 

sobre o conceito de língua, os conceitos de variedade, variação, variante e variável, 

com ênfase na variação fonético-fonológica, perpassando também pelos modelos 

estatísticos, haja vista a necessidade de realização de análise estatísticas para 

testarmos as nossas hipóteses.   
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

Até meados do século XX, predominava na Linguística a concepção 

saussuriana, que concebia o estudo da língua dissociada do meio social. A partir 

desse período, alguns pesquisadores, dentre eles Bright (1966), Weinreinch, Labov e 

Herzog (2006 [1968]), passaram a estudar a língua em uso (fala), ou seja, inserida no 

contexto social. Para que fosse possível o estudo empírico que desse conta dessa 

nova abordagem que se apresentava nos estudos da Linguística, foi necessário o 

auxílio de outras disciplinas que assistissem essa perspectiva inovadora. Conforme 

Petter (2014), a interface entre a Linguística e outras disciplinas originou múltiplas 

áreas interdisciplinares, cada uma com o seu objeto de estudo. Dentre elas, destaca-

se a Sociolinguística. O termo “Sociolinguística” popularizou-se em 1966, com a 

publicação da obra “Sociolinguistics”, do cientista William Bright. A Sociolinguística 

norte-americana recebeu contribuições de diversas disciplinas, como Antropologia, 

Sociologia e a Geografia linguística. O próprio Labov, a princípio, opôs-se a utilizar o 

termo sociolinguística, por entender que a linguística inexiste fora do social, o que 

expôs em sua obra “Sociolinguistic Patterns”, publicada em 1972. Como ciência de 

área interdisciplinar, o objeto de estudo da Sociolinguística é, pois, a variação. 

A Sociolinguística se subdivide em três seguintes grandes áreas: Teoria da 

Variação e da Mudança ou Sociolinguística Quantitativa, que enfatiza os efeitos das 

relações do sistema linguístico com a sociedade; Etnografia da Fala, que estuda o 

emprego das formas linguísticas e seu funcionamento social na comunidade; e 

Sociologia da Linguagem, que se ocupa de averiguar o comportamento da língua e 

suas relações em determinada comunidade (PAGOTTO, 2006). 

A Sociolinguística é um termo bastante amplo e, além dela, existem outras 

vertentes das ciências da linguagem que também estudam a língua no contexto social, 

como a Linguística Histórica, a Análise do Discurso e a Linguística Aplicada. A 

Sociolinguística que abordaremos nessa pesquisa é a Sociolinguística Variacionista 

ou Laboviana.  

 Neste capítulo, apresentaremos os pressupostos teóricos que 

fundamentam a Sociolinguística Variacionista. Para tanto, embasaremos a nossa 

pesquisa principalmente nos clássicos da Sociolinguística Quantitativa, como o 

sociolinguista Willian Labov (2008 [1972]), maior representante da Sociolinguística 

Variacionista, e a consagrada tríade da Teoria da Variação e da Mudança Linguística, 
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Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]). Sob a perspectiva conceitual laboviana, 

apresentaremos a concepção de língua, teceremos alguns conceitos introdutórios que 

embasam a Sociolinguística Quantitativa, enfatizando a variação fonológica, 

falaremos sobre o método de análise da regra variável e finalizaremos com os 

modelos estatísticos, quando destacaremos o modelo estatístico mais adequado para 

estudo da frequência de ocorrência do nosso fenômeno variável, a monotongação, 

sob as condições linguísticas e sociais propostas. 

 

3.1 A língua como sistema heterogêneo 
 

Por muito tempo, predominou entre os linguistas o entendimento de que a 

variação na fala era “caótica”, “aleatória” e “desprovida de qualquer regularidade 

significativa” (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 [1968], p.133). No entanto, as 

pesquisas realizadas por Labov trouxeram uma inovação aos estudos linguísticos e 

um novo olhar sobre a Linguística, amparada agora no aspecto social da linguagem, 

rompendo definitivamente com o paradigma saussuriano, que desconsiderava a 

heterogeneidade do sistema linguístico.  

Graças aos estudos labovianos, a heterogeneidade da língua é um conceito 

consagrado entre os linguistas. A língua é, pois, um produto social e cultural, 

produzida nas interações sociais entre os falantes, não sendo possível, assim, 

dissociarmos a língua da sociedade, pois as pressões sociais atuam diretamente 

sobre a linguagem (Labov 2008 [1972]). Dessa forma, corroborando com os 

postulados de alguns dos seus antecessores, como Meillet (1905)3, Labov (2008 

[1972], p. 364) atribui à mudança social as variações que ocorrem na língua, quando 

caracteriza a sociedade como “um elemento em que as circunstâncias induzem a 

variação contínua, às vezes rápida, às vezes lenta, mas nunca completamente 

suspensa.”  

Nesse mesmo contexto, podemos afirmar que, assim como a sociedade, a 

língua carrega em sua essência a heterogeneidade, pois é impossível a sua 

concepção fora do contexto social. Essa dinâmica da língua é expressa nos mais 

diferentes contextos comunicativos, nas diferentes formas linguísticas que os 

 
3 Com os avanços nos estudos sociolinguísticos, Labov amplia a perspectiva apresentada por Meillet, 

incluindo o condicionamento de variáveis linguísticas na ocorrência de variação, além dos sociais. 
Referência extraída de Labov (2008 [1972]).  
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indivíduos utilizam para se comunicar, que pode ser percebida por meio das diversas 

variedades linguísticas. Essas variedades, por sua vez, também apresentam variação, 

podendo ser facilmente reconhecida por meio dos “diversos falares”, como a variação 

no nível lexical de ordem diatópica, vista por exemplo em palavras como galinha 

d’angola, guiné, capote, estou-fraca, para se referir a uma única ave.  Um outro 

fenômeno variável recorrente na nossa língua é o da monotongação, que ocorre no 

nível fonológico, quando um ditongo se reduz a uma vogal simples, como podemos 

perceber em “b[aj]xa” ~ “b[a]xa”, “p[ow]co” ~ “p[o]co”. 

De acordo com Labov (2008 [1972], p. 364), a língua possui uma 

heterogeneidade estruturada. Isso significa que a língua varia, embora essa variação 

seja sistematicamente estruturada. Dessa forma, é necessário buscar caminhos 

teóricos que sejam capazes de produzir harmonia entre a variabilidade da língua e a 

sua abordagem estrutural, ou seja, uma associação entre o que os autores 

denominam de “a língua como uma realidade inerentemente variável” e a “língua como 

uma realidade inerentemente ordenada” (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006, 

[1968] p.13). Nessa perspectiva, Coelho et al (2018) denominam essas duas 

categorias que compõem a heterogeneidade da língua de regras de dois tipos, as 

categóricas e as variáveis, sendo estas últimas as regras de interesse de estudo da 

sociolinguística variacionista. 

As regras variáveis podem ser condicionadas por fatores linguísticos, 

característicos da estrutura da própria língua e/ou por fatores extralinguísticos 

(sociais) e permitem ainda que, por meio de padrões4 estilísticos, o falante adéque a 

sua fala aos diferentes contextos comunicativos (COELHO et al 2018). Ainda nesse 

contexto, depreende-se que a estrutura da língua, por meio das regras variáveis, dá 

conta das diferenças sistemáticas dos falantes e dos diferentes estilos; e os falantes, 

por sua vez, possuem domínio sobre essas estruturas heterogêneas da língua 

(WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 [1968], p.125).   

Por ser um fato social, como já vimos, a língua precisa ser estudada 

inserida no seio da sociedade. Foi pensando assim que Labov (2008 [1972]) tornou-

se o precursor da Sociolinguística Variacionista, denominação também utilizada para 

fazer relação à Sociolinguística Quantitativa, sendo este o principal ramo da 

Sociolinguística. Dessa forma, Labov (2008 [1972]) propõe uma nova forma de se 

 
4 Coelho et al (2018) informa que, nesse caso, a denominação de padrão refere-se ao uso regular e 

frequente de uma variante. 
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estudar a língua, analisando-a empiricamente no universo da comunidade de fala, ou 

seja, o estudo da fala espontânea no contexto de interação social. Dois de seus 

estudos pioneiros nessa abordagem deram origem a sua dissertação de mestrado e 

sua tese de doutorado, orientadas por Uriel Weinreich. Essas duas pesquisas 

buscaram analisar a relação dos fatores sociais na produção de variantes linguísticas, 

a primeira, na ilha de Martha´s Vineyard, no estado norte-americano de 

Massachusetts; e a segunda, nas lojas de departamento na cidade de Nova York. As 

publicações empíricas de Labov (2008 [1972]) foram de fundamental importância para 

o desenvolvimento dos estudos da dialetologia social.  

A Teoria da Variação e da Mudança Linguística, também denominada de 

Sociolinguística Quantitativa ou Sociolinguística Variacionista é, pois, uma vertente da 

Sociolinguística que se preocupa em conceber e estudar a língua falada em seu 

contexto de uso, analisando os fatores linguísticos e sociais que interferem na 

realização de uma e/ou outra variante linguística (MOLLICA, 2015). Além disso, por 

meio de uma análise estatística, busca-se quantificá-las, sistematizá-las e encontrar 

resultados empíricos que forneçam subsídios para a explicação da produção de uma 

dada variante. Daí também ser denominada de quantitativa.  

De acordo com a proposição de Labov (2008 [1972], p. 313), “a variação 

social e estilística pressupõe a opção de dizer ‘a mesma coisa’ de várias maneiras 

diferentes, isto é, as variantes são idênticas em valor de verdade ou referencial, mas 

se opõem em sua significação social e/ou estilística”. Diante do exposto, podemos 

perceber que o linguista norte-americano aborda com precisão a natureza da 

sociolinguística, quando explica a heterogeneidade linguística estruturada, fundada 

em fatores sociais e estilísticos. Dessa forma, para Labov (2008 [1972]), assim como 

a língua sofre variação, condicionada por fatores sociais, um único falante também é 

capaz de usar diferentes estilos linguísticos, a depender do contexto comunicativo. 

Assim, pode-se compreender que toda língua é constituída de formas distintas, em 

princípio, equivalentes sistemicamente no nível de vocabulário, sintaxe, 

morfossintaxe, fonético-fonológico e no domínio pragmático discursivo (MOLLICA, 

2015, p. 9). 

Nesse sentido, é fundamental o conhecimento e a análise de fatores sociais 

e linguísticos que exercem influência sobre a variação da língua, condicionando o uso 

de uma outra variante, como também a definição de alguns conceitos relevantes no 
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universo da sociolinguística quantitativa. Sendo assim, no próximo subtópico, 

apresentaremos esses conceitos. 

 

3.2 Conceitos introdutórios 
 

Na aplicação da sociolinguística variacionista, é necessária a compreensão 

de alguns conceitos introdutórios, como os conceitos de variedade, variação, variante 

e variável.  

 

3.2.1 Variedade linguística  

 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2014), no Brasil, são falados cerca de 200 

idiomas, dentre línguas indígenas, línguas de descendentes de imigrantes, línguas 

crioulas, línguas de sinais etc. Além disso, coexistem diversas variedades linguísticas 

na língua portuguesa brasileira, como as variedades mineira, carioca, paulistana, 

nordestina. Diversos estudos, tendo como objeto essas e outras variedades, já foram 

realizados no nosso país.  

Entende-se por variedade linguística a fala característica de um 

determinado grupo, considerando as características: geográficas, sociais, 

profissionais ou ainda a partir de hábitos que unificam categoricamente os falantes de 

um determinado grupo (COELHO et al, 2015). 

No âmbito da Sociolinguística, o conceito de variedade também pode ser 

sinônimo de dialeto ou falar de uma determinada região (COELHO et al, 2015). Apesar 

de alguns linguistas ainda fazerem distinção entre o termo dialeto e falar de uma 

região, optamos por assumir a perspectiva dialeto no sentido de variedade regional, 

considerando as características geográficas, perspectiva adotada por Cunha e Cintra 

(2016), dada, de acordo com os autores, a dificuldade de realizar essa dissociação na 

prática.  Ideia semelhante é posta por Monteagudo (2011), o qual informa que, devido 

à ambiguidade do termo dialeto, também prefere limitá-lo ao uso das variedades 

diatópicas. 

Todos os falantes são detentores de pelo menos um dialeto e não se pode 

conceber a superioridade de um dialeto em detrimento de outro. Nesse sentido, 

Bortoni-Ricardo (2014) preceitua que, no Brasil, comunidades de fala em cidades e 

regiões de colonização mais antigas e até algumas mais recentes já desenvolveram 
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variedades que as identificam por meio do sotaque ou de palavras e expressões 

típicas. É o que podemos perceber nos diversos “falares” característicos de cada 

região do nosso país. 

Na literatura, os sociolinguistas não chegam a um consenso sobre os 

limites de uma comunidade de fala. Esse é um assunto em que cabem diversos 

conceitos defendidos por linguistas. 

Considerando que esta pesquisa insere-se no contexto da Sociolinguística 

laboviana, iremos considerar a definição de comunidade de fala apresentada por 

Labov (2008 [1972], p.188, grifos nossos), quando comunica que “(...) uma 

comunidade de fala não pode ser concebida como um grupo de falantes que usam 

todos as mesmas formas; ela é bem mais definida como um grupo que compartilha as 

mesmas normas a respeito da língua.” Pode-se compreender que, para o autor, o que 

identifica uma comunidade de fala é o compartilhamento das mesmas normas 

linguísticas por um determinado grupo. Tais normas, por sua vez, irão diferi-lo de um 

outro grupo distinto. Ainda nessa perspectiva, Labov (2008 [1972]) salienta que, na 

delimitação de uma comunidade de fala, é necessário considerar o nível de 

consciência linguística quanto às atitudes do falante, no que condiz ao uso das normas 

gramaticais compartilhadas no grupo. Nesse contexto, Guy (2001) corrobora com o 

pensamento laboviano, de que uma comunidade de fala compartilha as mesmas 

regras gramaticais, quando pressupõe que, quando se trata de variação, as diferenças 

existentes entre comunidades de fala correspondem às diferenças gramaticais. 

 De uma maneira mais didática, Guy (2001) propõe uma definição de 

comunidade de fala a partir de três critérios: compartilhamento de traços linguísticos 

comuns, diferentes de outros grupos; frequência alta de comunicação interna entre os 

falantes; comunhão das mesmas normas e atitudes em relação ao uso da linguagem.  

Em suma, na perspectiva laboviana, podemos depreender que a 

delimitação de uma dada comunidade de fala apoia-se em fatores linguísticos e 

sociais.  

Pode-se ainda citar a variedade falada por certos grupos sociais e 

profissionais, como surfistas, advogados, policiais, “variedade dos pescadores de 

Florianópolis, na variedade das donas de casa do interior de São Paulo, na variedade 

dos jovens rappers da cidade do Rio de Janeiro e assim por diante” (COELHO et al, 

2015, p. 15).   
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Ainda no âmbito das variedades linguísticas, dadas as características 

sociais, também podemos considerar a variedade culta, a variedade popular, a 

variedade caipira, a variedade urbana, dentre outras. A variedade culta pode ser 

associada às classes sociais mais altas, sendo falada geralmente pelos mais 

escolarizados, residentes nos centros urbanos e, por ser a variedade comum das 

classes mais abastadas, geralmente goza de prestígio social (COELHO et al, 2015). 

Vale ainda destacar que a variedade culta também sofre variação a depender da 

região em que ela é utilizada. 

Do ponto de vista gramatical, as variedades são equivalentes, pois são 
igualmente organizadas e complexas. No entanto, na perspectiva social, 
essas mesmas variedades não possuem o mesmo valor hierárquico, uma vez 
que os grupos sociais atribuem valores diferentes a elas. Por isso, algumas 
variedades são desprestigiadas, enquanto outras recebem avaliação social 
positiva. (LOPES, 2018, p.33, grifos nossos). 

 

Diante da perspectiva descrita por Lopes (2018), podemos compreender 

que algumas variedades gozam de prestígio social em detrimento de outras e que o 

“valor” de uma variedade possui na verdade um caráter social. Como afirma Gnerre 

(1985, p. 45), “uma língua ou variedade de língua vale o que valem seus falantes”. 

Essa sobreposição de valor de uma variedade em relação a outra dá origem ao que 

podemos denominar de “preconceito linguístico”, bastante latente na nossa 

sociedade, muito bem descrito por Bagno (2007). O autor pressupõe que se trata de 

um preconceito que é, antes de tudo, social, havendo o desprezo pelo conhecimento 

da língua que o indivíduo assume em sua comunicação linguística com a família e o 

grupo social. 

Vale salientar também que uma variedade linguística também não é em si 

homogênea, no sentido de que também apresenta variações (COELHO et al, 2015). 

Ainda tratando-se sobre variedade linguística, Monteagudo (2011) defende que uma 

variedade não é um sistema acabado, ela é um subsistema, no sentido de que é 

formado por um conjunto de variantes congruentes, embora seja incompleto. 

Esse estudo sobre a monotongação foi realizado na variedade linguística 

potiguar falada no estado do Rio Grande do Norte, considerando esse estado como a 

comunidade de fala em análise. 

 

 
5 Em virtude da falta de acesso ao original, a citação foi retirada de Bagno et. al., 2002, p.74 



47 
 

3.2.2 Variação linguística  

 

De acordo com Coelho et al (2015, p. 16), “A variação linguística é o 

processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto e com o mesmo 

valor referencial [...]”.  Sendo assim, no universo da Sociolinguística, podemos falar 

em variação quando, em um único contexto, é possível fazermos uso de uma ou outra 

forma linguística com sentidos equivalentes, não comprometendo o bom 

funcionamento da língua.  Como exemplo, podemos nos referir à variação fonológica 

de ordem social que ocorre em palavras como “mulher”, ao lado das formas 

equivalentes “mulhé”, “mulé”, “muié”. A variação linguística pode ser condicionada por 

fatores internos e externos. A variação externa ou extralinguística aborda os 

condicionadores sociais, abrangendo os tipos de variação: regional ou geográfica, 

social, estilística ou diafásica e variação na fala e na escrita ou diamésica (COELHO 

et al, 2015). Nesse contexto, Labov (2008 [1972]) preceitua que a variação linguística 

atua de forma ordenada e sistemática, transcorrendo em diversas esferas, como a 

fonético/fonológica, a discursiva, a morfossintática ou a semântica. Essa seria a 

variação vista de dentro da língua, aquela condicionada por fatores internos.  

Segundo Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968], p. 104 e 125), dentro de 

cada sistema linguístico, existe um conjunto de regras ou categorias inter-

relacionadas que governam a variação na comunidade de fala, sendo que o falante 

nativo possui domínio sobre essas estruturas heterogêneas. Podemos assim 

compreender que a variação não ocorre de forma “caótica” nem disfuncional, sendo 

condicionada por regras de natureza interna e/ou externa à língua. Por sua vez, o 

falante nato é detentor da competência linguística, que possibilita o uso eficiente da 

língua, não comprometendo a eficácia da comunicação, mesmo em situações de 

variação ou mudança linguística. 

Sendo assim, cabe, pois, ao sociolinguista “descobrir quais os mecanismos 

que regulam a variação, como ela interage com os outros elementos do sistema 

linguístico e da matriz social em que ocorre e como a variação pode levar à mudança 

na língua”(COELHO et al 2015, p.17). Dessa forma, verificado que a variação é 

condicionada tanto por elementos de natureza social quanto linguística, entende-se 

que compete ao pesquisador investigar como se apresenta a relação desses fatores 

com o objeto linguístico em análise. 
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Diante do panorama da variação linguística, é importante diferenciarmos 

variação de mudança linguística. Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968], p. 125) 

advogam que: 

A mudança linguística não deve ser identificada com deriva aleatória 
procedente da variação inerente na fala. A mudança linguística começa 
quando a generalização de uma alternância particular num dado subgrupo da 
comunidade de fala toma uma direção e assume o caráter de uma 
diferenciação ordenada. 
 

Diante dessa perspectiva, conforme as ideias desses autores, 

compreendemos que o linguista deve buscar depreender empiricamente como os 

mecanismos linguísticos e extralinguísticos, que conduzem o processo de mudança, 

incidem sobre a língua, se ocorre variação linguística e em que momento se encontra 

esse processo. Ainda em referência aos postulados de Weinreich, Labov e Herzog 

(2006 [1968]), depreendemos que nem toda variação linguística implica em mudança, 

porém, a toda mudança linguística antecede-se um processo de variação. 

Em consonância com os autores supracitados, Bagno (2017, p. 455) 

enfatiza que, de acordo com a distribuição dos dados obtidos, com base nas faixas 

etárias dos informantes, é possível “comprovar o convívio simultâneo dos diferentes 

estágios de mudança linguística numa comunidade”, sejam “os estágios de 

estabilidade, mudança em estágio inicial, mudança progressiva ou mudança 

completa”. Sendo assim, concordando com Labov (2008 [1972]), mediante o estudo 

entre faixas etárias diferentes, é possível identificar se o fenômeno linguístico em 

estudo constitui variação estável (fenômeno estável) ou de processo de mudança 

linguística em andamento ou implementada. Vale ainda considerar que uma mudança 

linguística não ocorre de forma abrupta, mas contínua e gradual. Sendo assim, duas 

variantes podem ocorrer concomitantemente em um dado espaço de tempo até que a 

mudança linguística seja implementada. 

Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968], p. 121-125) sustentam a 

necessidade de formular fatores condicionantes, na busca de mecanismos que 

avaliem as alterações passivas da língua. Sendo assim, procuram responder as 

seguintes questões:  

a) Os fatores condicionantes:  

Referem-se à descrição do conjunto de fatores linguísticos e 

extralinguísticos que condicionam o uso de uma variável. Pode-se citar 

como exemplo a monotongação, na qual, em alguns contextos 
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linguísticos, identifica-se o favorecimento da forma reduzida do ditongo, 

pelo apagamento do glide; 

b) A transição:  

É a definição da transição ou da transferência de traços de um falante 

para outro. Na identificação, por exemplo, de um processo de mudança 

linguística do ditongo [ow] em favor do monotongo [o], deverá ser 

realizada uma análise diageracional para se verificar, na estrutura 

linguística, a distribuição de ocorrência do fenômeno em diferentes 

faixas etárias; 

c) O encaixamento:  

Descrição da natureza e da extensão das implicações do uso da regra 

variável nas estruturas linguística e social. Como exemplo ainda do 

fenômeno da monotongação, podemos perceber que uma mudança 

linguística, por exemplo, do ditongo [ow] para o monotongo [o], não 

ocorre de forma abrupta, ou seja, não ocorre de forma equitativa em 

todos os níveis do sistema linguístico  nem todos os aspectos do 

sistema, necessariamente, influenciam na ocorrência do fenômeno; 

d) A avaliação:  

Estabelecimento empírico dos correlatos subjetivos dos diversos 

estratos e variáveis em uma estrutura heterogênea. Nesse contexto, 

podemos ter como exemplo o grau de consciência social no uso da forma 

monotongada por parte do falante, como um aspecto subjetivo 

necessário a ser considerado no processo de mudança linguística. 

Dessa feita, a monotongação ocorre abaixo do grau de consciência 

social do falante, em determinados contextos linguísticos e 

independente de padrões estilísticos; 

e) A implementação:  

Explicação de como ocorre a implementação da variação, por meio da 

atuação dos condicionadores sociais e linguísticos. No processo de 

implementação da mudança linguística, podemos considerar o processo 

de monotongação do ditongo /ow/, considerada na literatura como quase 

já implementada no PB, pelo favorecimento, sobretudo, de fatores 

linguísticos. 
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Por meio das questões acima relacionadas, é possível compreender quais 

são os princípios que norteiam o processo de ocorrência de uma mudança linguística.  

Ainda sob a égide da variação sociolinguística, Coelho et al (2015) propõem 

um arcabouço que sintetiza a variação interna ao sistema linguístico e a avaliação 

externa à língua (extralinguística). Abaixo, pretendemos resumir a proposta dos 

autores. 

Os fatores linguísticos que condicionam a variação podem ocorrer nos 

seguintes níveis: 

a) Lexical: é geralmente associado à variação regional. São exemplos: 

mandioca, aipim, macaxeira. 

b) Fonológico: ocorrem diversos fenômenos no PB, como, por exemplo: a 

monotongação, em que ocorre a transformação de um ditongo em um 

monotongo, como em “be[ej]o” ~ “b[e]jo”. 

c) Morfofonológico, morfológico e morfossintático: como exemplo de 

variação morfológica, temos a alteração no sufixo da palavra “falando” 

para “falano”. 

d) Sintático: esse tipo de variação ocorre no nível da sintaxe. São 

exemplos: “Eu vi-a na saída/ “Eu a vi na saída.” 

e) Discursivo: esse tipo de variação envolve os aspectos semânticos e 

pragmáticos. É marcada pelo uso de elementos diferentes para fazer 

referência a um mesmo contexto discursivo, como, por exemplo, os 

marcadores “e”, “aí”, “daí”, “então”, usados para introduzir um discurso 

direto.  

A variação condicionada por fatores sociais foi estudada sistematicamente 

por Labov (2008 [1972]), quando concluiu a existência de correlação entre os fatores 

sociais com o processo de mudança linguística na fala dos moradores da ilha 

americana de Martha´s Vineyard. Além da variação de ordem social, podemos 

apresentar os seguintes tipos de variação: regional ou geográfica, variação estilística 

e a variação na fala e na escrita. Vale destacar que a influência desses fatores na fala 

do indivíduo pode ocorrer em concomitância com os fatores linguísticos já 

relacionados, como também combinados entre si (COELHO et al, 2015). 

A variação regional ou geográfica é também conhecida como variação 

diatópica e, como o próprio nome já pressupõe, é condicionada pela localização 

geográfica do falante. Por meio dela, é possível inferir, mediante identificação de 
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traços linguísticos, a que região o falante pertence (COELHO et al, 2015). A variação 

diatópica pode ser analisada sob a perspectiva de diferentes unidades espaciais, 

como, por exemplo, a variedade do Português Brasileiro e do Português de Portugal 

(dois países), entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil (duas regiões), entre dois 

estados de uma mesma região, duas cidades de um mesmo estado, dois bairros de 

uma mesma cidade, entre zona urbana e zona rural de uma cidade ou mesmo capital 

e interior de um estado (COELHO et al, 2015). Conforme Cardoso (2010), já nos 

primeiros estudos dialetais, foi demonstrada a relevância da variação diatópica, haja 

vista que esses estudos propunham retratar as diferenças espaciais. 

Considerando a variação diatópica, podemos fazer menção ao estudo de 

Labov (2008 [1972]) na ilha americana de Martha´s Vineyard, quando estudou a 

centralização dos ditongos /ay/ e /aw/. A pesquisa de Labov identificou que os 

habitantes da ilha conservavam traços linguísticos da língua inglesa seiscentista do 

sudeste da Nova Inglaterra6. Entretanto, foi identificada pelo pesquisador variação 

diatópica entre os falares dos habitantes da região norte e da região sul da ilha. Os 

moradores da parte norte da ilha centralizavam mais os ditongos que os habitantes 

da região sul da ilha. No Brasil, já foram realizadas várias pesquisas que levam em 

consideração a variação diatópica. 

Uma questão importante sobre a variação diatópica é que ela pode estar 

relacionada às etnias que deram origem ao processo de colonização de uma região, 

como é o caso do Brasil, que recebeu influência de diversas línguas. Portugueses, 

africanos, indígenas e imigrantes, com suas mais diversificadas línguas trouxeram 

uma rica herança pluridialetal ao nosso país (COELHO et al, 2015).  

A variação linguística também pode carregar marcas sociais. A variação 

social é também chamada de diastrática. De acordo com Coelho et al (2015), a 

variação social reflete as diferenças nas características sociais dos falantes. Os 

condicionadores sociais que demonstram mais correlação no uso de uma regra 

variável na Sociolinguística são: grau de escolaridade, nível socioeconômico, gênero 

(sexo) e faixa etária (COELHO et al, 2015). Ainda na perspectiva apresentada por 

Coelho et al (2015), iremos resumir abaixo como cada um desses condicionadores 

sociais pode atuar no favorecimento da regra variável. 

 
6 Região no nordeste dos Estados Unidos, que abrange os estados de Maine, Vermont, Nova       

Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. 
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Grau de escolaridade – Estudos realizados no português brasileiro têm 

comprovado que o nível de escolaridade do falante é um dos fatores que mais 

condicionam o uso de uma determinada variante linguística, no âmbito da variação 

diastrática.  Os estudos de Cabreira (1996), Araújo (1999), Lopes (2002), Silva (2004), 

Farias (2008), Santos (2012), Araújo (2013) e Cysne (2016), por exemplo, 

demonstraram que a faixa etária é o fator social que mais condiciona a aplicação da 

regra variável. Com exceção de Santos (2012), que apresenta dois níveis de 

escolaridade, todas as demais pesquisas abrangeram três graus de escolaridade, 

sendo sempre os menos escolarizados os que mais aplicam a regra variável.  

Nível socioeconômico – São poucos os estudos no Brasil que utilizam 

esse condicionador. Conforme opina Mollica (2008), esse é um indicador social que 

demanda estudos complexos, pois está intimamente correlacionado com outros 

fatores de ordem social, como ocupação do falante, origem social, acesso a bens 

materiais e culturais, dentre outros. Como exemplo de pesquisa que fez uso desse 

indicador, podemos citar o estudo rigoroso realizado por Labov (2008 [1972]) sobre a 

estratificação social do [r] nas lojas de departamento na cidade de Nova York, cujos 

resultados indicaram que o uso do [r] em posição pós-vocálica, variante prestigiada, 

era mais evidente em grupos de maior ascensão social. 

Gênero/sexo – Para Labov, o gênero do falante “desempenha um papel 

importante no mecanismo de evolução linguística” (LABOV, 2008 [1972], p. 348). Esse 

indicador social está intimamente relacionado ao aspecto cultural e social que a 

mulher ou o homem ocupam em uma determinada sociedade. Labov (2008 [1972]) 

relata que estudos realizados com o dialeto francês Charmey indicaram que as 

mulheres usavam mais as formas inovadoras, em detrimento dos homens, sendo elas 

responsáveis pelo início da mudança linguística, fato também encontrado pelo próprio 

Labov na fala informal das mulheres novaiorquinas. Labov (2008 [1972]) relata que, 

em sociedades ocidentais, as mulheres preservam mais a variedade conservadora; já 

em culturas orientais, nas quais o papel da mulher é subestimado, são os homens os 

que mais detêm essa variedade.  Ainda sobre o indicador gênero na esfera da 

Sociolinguística, Freitag (2015, p. 21) expõe:  

 

O cenário dos papéis da mulher na sociedade, hoje, é bem diferente do que 
era ao início da década de 1980, quando se começaram a plantar as primeiras 
sementes sociolinguísticas no Brasil (...). No entanto, no cenário da pesquisa 
sociolinguística, especificamente quanto ao gênero, as pesquisas no Brasil 
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continuam se apoiando naquilo que alguns pesquisadores denominam de 
‘hipóteses clássicas’. 

 

Nessa perspectiva, podemos nos deter em alguns estudos realizados no 

PB. Alguns da década de 90 têm demostrado que os homens são menos 

conservadores, enquanto as mulheres mostram preferência pelo uso da variante de 

prestígio, pressupondo que estas são mais sensíveis à normatização da escola. 

Entretanto, dadas as constantes mudanças ocorridas na sociedade, no que condiz ao 

papel social da mulher, é salutar que sejam realizados estudos atuais sobre o 

condicionamento da variável social gênero no universo da variação linguística.  

Na Sociolinguística, a variação condicionada pelo gênero do informante é 

também denominada de variação diagenérica. 

Faixa etária – Esse é um condicionador muito importante em análises 

sociolinguísticas, considerando que, por meio da avaliação da variação linguística 

através de faixas etárias, é possível verificar a mudança linguística ou a variação 

estável. Por esse motivo, esse é um fator social muito utilizado pelos sociolinguistas 

em todo o mundo. A análise da variação realizada por meio de diferentes faixas etárias 

é também conhecida como variação diageracional. Os resultados dos estudos 

realizados no Brasil para esse indicador social não são incisivos. Porém, a maior parte 

dos estudos indicam que a faixa etária mais jovem é mais suscetível ao uso das 

variantes inovadoras, em detrimento dos mais velhos, em que é observada uma 

preferência pelo uso das formas conservadoras. Temos, como exemplo, o estudo 

realizado por Freitas (2017) sobre a monotongação dos ditongos orais decrescentes 

/aj/, /ej/ e /ow/ na cidade de Uberaba (MG), segundo o qual os mais jovens 

apresentaram um maior índice de monotongação quando comparados ao grupo dos 

mais velhos. 

Em uma pesquisa de cunho sociolinguístico, outros fatores sociais podem 

ser acrescidos aos condicionadores acima relacionados (COELHO et al, 2015). 

Uma outra modalidade de variação linguística que podemos descrever é a 

variação diafásica ou estilística, que corresponde à variação condicionada pelo 

nível de formalidade entre o locutor e o interlocutor. Está relacionada aos diversos 

“papéis sociais” que o indivíduo desempenha na sociedade, o que o permite adequar 

a sua fala à situação comunicativa em que se encontra, alternando entre o nível formal 

e o informal (COELHO et al, 2015, p. 45).  
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A variação estilística está relacionada diretamente às “relações de poder e 

solidariedade”, pois recebem influência das relações sociais de “hierarquia e 

intimidade/proximidade” existentes entre os participantes do ato comunicativo 

(COELHO et al, 2015, p. 46). Vale destacar que não se pode conceber apenas os 

extremos entre a fala formal/informal, pois existe um continuum que estabelece entre 

essas duas extremidades uma alternância de maior ou menor formalidade, sendo que 

cada indivíduo vai alternar entre um polo e outro de acordo com o seu “desempenho 

linguístico” (COELHO et al, 2015, p. 47). Esse fato é também preconizado por 

Monteagudo (2011, p. 30), o qual comenta que todos os falantes possuem relativa 

competência linguística em vários registros, sendo capazes de modular a fala às 

várias situações às quais são expostos, com “mais ou menos destreza”. Labov (2008 

[1972], p. 243) também comenta “que não existe falante de estilo único” e que alguns 

falantes possuem “um espectro de alternância estilística mais amplo que outros”. Esse 

tipo de variação tem sido abordado por alguns linguistas, tendo também sido estudado 

por Labov (2008 [1972]) no seu estudo realizado em lojas de departamento de Nova 

York sobre a estratificação do [r] em contextos formais e informais. A pesquisa 

realizada tanto manifestou variação estilística quanto variação social (nível 

socioeconômico). 

Cabe ainda tratarmos sobre a variação diamésica, aquela que ocorre entre 

a fala e a escrita. Nesse caso, concerne à variação que ocorre em dois códigos 

diferentes, da fala e da escrita, haja vista que existem diferenças consideráveis entre 

esses dois códigos, sendo o escrito um código mais “artificial” que a fala e menos 

variável também (COELHO et al, 2015). Coelho et al (2015) comunica que os estudos 

que têm fundamento na variação diamésica devem pautar suas análises em uma 

comparação entre amostras da fala e da escrita. A variação diamésica tem sido alvo 

de estudo de muitos pesquisadores na perspectiva do letramento, buscando identificar 

tipos e frequência de variações na escrita, motivados pela oralidade, que ocorrem no 

ensino básico. Como exemplo, podemos citar a pesquisa realizada por Silva-Brustolin 

(2009), que discorre sobre a variação dos pronomes “nós” e “a gente” (COELHO et al, 

2015).  

Diante do exposto, sobre os condicionadores externos à língua que 

favorecem o uso de uma regra variável, Berruto (1995 apud MONTEAGUDO, 2011, 

p.28) afirma: 
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As três dimensões de variação não atuam isoladamente, mas interagem e 
interferem de vários modos. Em primeiro lugar, uma produção linguística 
concreta de um falante qualquer terá sempre uma colocação simultânea no 
tocante aos três eixos: diatópico, diastrático e diafásico. Em segundo, traços 
linguísticos originária e primeiramente marcados como diatópicos podem 
assumir valor (mais ainda) marcando diastraticamente, e traços originalmente 
marcados como diastráticos podem assumir valor diatopicamente marcado, 
de modo que as marcações diatópica, diastrática e diafásica se apresentam 
inextricavelmente copresentes.  

 

Dessa forma, pode-se perceber existência de uma íntima correlação entre 

os fatores sociais, já que estes atuam conjuntamente no processo de variação 

linguística.  

Nesta pesquisa, iremos nos deter ao aspecto da monotongação, que se 

insere no domínio de variação fonológica da língua.  

Ademais, tendo em consideração o que propõem Weinreich, Labov e 

Herzog (2006 [1968]), quando informam que não é suficiente que se admita a 

existência ou a importância da variação, é necessário buscar resolver as questões 

relacionadas à variabilidade da língua, sob condições estritas e precisas, de forma 

que seja possível uma análise, no interior das estruturas linguísticas, dos fatores que 

condicionam a variação. Sendo assim, abaixo teceremos a nossa exposição sobre 

variável e variante linguística.  

 

3.2.3 Variável linguística  

 

Na necessidade de atender a essa variação sistematizada, faz-se 

necessária a inserção do conceito de variável linguística, “um elemento variável dentro 

do sistema controlado por uma única regra” (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 

[1968], p. 105). De acordo com Labov (2008 [1972], p. 93), “uma análise adequada da 

variável linguística é o passo mais importante da investigação sociolinguística”. Dessa 

forma, explica que, depois de definida a variável, o linguista deve prosseguir com o 

que ele denomina de “princípio da explicabilidade”, que seria a atribuição de valor aos 

casos em que o elemento variável aparece nos contextos relevantes (LABOV, 2008 

[1972]). Vale destacar que essa abordagem acerca da variável realizada por Labov 

(2008 [1972]) diz respeito ao que podemos também chamar de variável dependente.  

Para Coelho et al (2015), variável ou variável dependente é o contexto 

gramatical no qual a variação está localizada, de forma mais abstrata. Seria então a 

categoria da língua em que ocorre a variação, ou seja, é a variável que se quer 
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estudar. Já as variáveis independentes são os condicionadores linguísticos e 

extralinguísticos da variação, os quais condicionam a realização da variável 

dependente (COELHO et al, 2015). As variáveis independentes linguísticas e 

extralinguísticas podem apresentar íntima relação entre si. Além disso, cada variável 

(dependente) é definida de acordo com funções de variáveis independentes 

linguísticas e/ou extralinguísticas (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006 [1968]). 

De acordo com Guy e Zilles (2007, p. 74 e 75), as terminologias de variável 

dependente e variável independente implicam uma dependência ou mesmo uma 

relação causal entre as duas dimensões: a dimensão linguística e a dimensão social. 

Poderíamos dizer que isso seria justificado com base na crença de que uma decisão 

momentânea do falante de usar ou não usar um pronome relativo, por exemplo, não 

poderia influenciar a sua posição numa escala de classes que normalmente é vista 

como uma função de traços sociais mais duradouros, como nível educacional ou 

ocupacional (GUY e ZILLES, 2007). As dimensões sociais como sexo e raça são 

concebidas geralmente como características permanentes da identidade de uma 

pessoa e, portanto, seriam independentes de suas escolhas linguísticas 

momentâneas. Ao contrário, as escolhas linguísticas é que são determinadas ou 

talvez restringidas pela identidade social e pela experiência linguística prévia do 

falante (GUY e ZILLES, 2007). 

Podemos citar, como exemplo, a variação entre “nós” e “a gente”, que 

seriam variantes da variável dependente “expressão pronominal da primeira pessoa 

do plural”. Em um estudo sociolinguístico, poderiam ser consideradas as variáveis 

independentes nível de escolaridade, faixa etária etc. Na análise aqui proposta, a 

variável dependente é o “ditongo decrescente” e as variáveis independentes são: 

contexto linguístico posterior ao ditongo, cidade (localidade), gênero (sexo) e faixa 

etária do falante. 

Nesse contexto, Görski e Valle (2016) explicam que, no campo da 

Sociolinguística variacionista, o termo variável pode designar também o objeto de 

estudo – chamado de variável dependente em análises estatísticas. Assim, de acordo 

com esses autores, o termo variação teria uma abrangência mais ampla que o termo 

variável. 

Sob a égide da Sociolinguística, Mollica (2013, p. 11) enfatiza que cabe a 

esse ramo da linguística “investigar o grau de estabilidade ou de mutabilidade da 

variação, diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo ou negativo sobre a 
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emergência dos usos linguísticos alternativos e prever seu comportamento regular e 

sistemático”. 

 

3.2.4 Variante linguística  

 

Conforme mencionado, Labov (2008 [1972]) preceitua que dois enunciados 

que se referem ao mesmo estado de coisas, com o mesmo valor de verdade, 

constituem variantes de uma mesma variável.  

Endossando as ideias de Labov (2008 [1972]) e de Tarallo (1986), Coelho 

et al (2015) sustentam que as variantes são as formas individuais que “disputam” pela 

expressão da variável. Como, por exemplo, as variantes ditongo [aj] e vogal [a] 

presentes nas formas em variação [‘kajʃɐ] ~ [‘kaʃɐ], concorrentes da variável ditongo 

decrescente. Ainda de acordo com Coelho et al (2015), para que possamos denominar 

duas ou mais formas de variantes, elas precisam atender aos pressupostos básicos 

de serem intercambiáveis em um mesmo contexto e de manterem o valor 

referencial/representacional. 

 Para uma melhor distinção entre variante e variável, podemos nos 

apropriar do exemplo cuja variável é o alçamento ou abaixamento da vogal baixa 

anterior alongada [æ:] que ocorre em Nova Yorque. Em português brasileiro, podemos 

nos referir à altura variável de [e] em posição pretônica como na palavra “melhor”, 

cujas variantes podem ser percebidas nas formas [me’ʎɔh] ~ [mƐ’ʎɔh] ~ [mi’ʎɔh] 

(LABOV, 2008 [1972], grifos e transcrições fonéticas nossas). 

Segundo as ideias apresentadas, vimos que as variáveis internas e 

externas à língua operam em um conjunto complexo de correlações, favorecendo ou 

não a realização de uma determinada variante, no contexto da nossa pesquisa, 

influenciando ou não a realização da monotongação dos ditongos decrescentes na 

variedade linguística potiguar (MOLLICA, 2015).  

Nesse ínterim, considerando os conceitos introdutórios aqui apresentados, 

entendemos que o fenômeno da monotongação se insere no contexto da variação 

fonético-fonológica da língua. Sendo assim, abordaremos, no próximo subtópico, a 

variação fonológica, incluindo os aspectos dos processos e das regras fonológicas, 

com ênfase na monotongação.  
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3.3 A variação fonológica 

 

Como já vimos anteriormente, a variação linguística apresenta-se em todos 

os níveis da língua: morfológico, sintático, semântico, estilístico, fonético-fonológico 

ou morfofonológico. Vimos também que, para que ocorra o processo de variação 

linguística em qualquer desses âmbitos, é necessário que coexistam, em uma mesma 

comunidade de fala, duas ou mais variantes linguísticas de uma mesma variável, ou 

seja, é necessária a possibilidade da realização de mais de uma forma superficial para 

uma forma subjacente. 

As primeiras análises sociolinguísticas realizadas por Labov (2008 [1972]) 

dedicaram-se à análise dos fenômenos fonético-fonológicos da língua. No Brasil, 

existem diversos estudos sociolinguísticos que se situam no aspecto fonético-

fonológico do PB. Coelho et al (2015) confirmam que, no português brasileiro, já foi 

atestada variação de ordem fonológica em diferentes fenômenos, como, por exemplo, 

a síncope, a epêntese, a monotongação, o alçamento das vogais médias pré-tônicas, 

o rotacismo, a despalatização etc. 

Pereira (2007) e Silva (2012) afirmam que, em uma comunidade de fala, 

podem existir diferentes realizações fonéticas, correspondendo a uma mesma 

unidade fonológica em um único contexto. Como, por exemplo, no dialeto potiguar, 

podemos ter a realização de c[aj]xa ~ c[a]xa, p[l]anta ~ p[ɾ]anta.  

De acordo com Pereira (2007, p. 68), a predominância de uso dos ditongos 

/ej/ e /aj/ tende à redução, com a realização [aj] ~ [a] nos mesmos contextos fônicos, 

tendo, por exemplo, ocorrência nas palavras “beijar”, “caixa”, “peixe” e “peneira”. 

Pereira (2007) ainda informa que, em algumas cidades potiguares pesquisadas, os 

ditongos /ej/ e /aj/, mesmo em contextos de redução (diante de [ʃ] e [Ʒ]), apresentam 

casos de manutenção do ditongo. Quanto à realização do ditongo /ow/, a 

pesquisadora supracitada afirma que este é caracterizado como pouco produtivo no 

PB, e esse fato também ocorre no Rio Grande do Norte. Ela cita, por exemplo, em sua 

pesquisa, o vocábulo “tesoura”, onde há um percentual de 95,8% de ocorrências de 

[o] e apenas 4,2% de [ow] (PEREIRA, 2007).  

Dessa forma, os fonemas podem expressar uma ou mais formas de uma 

realização fonética, ou seja, pode haver duas ou mais variantes, constituindo uma 

variável fonológica, em uma mesma comunidade linguística, e essa realização se 
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relaciona com o ambiente fonético, com itens lexicais e/ou com o contexto 

extralinguístico (PEREIRA, 2007; SILVA, 2012). 

Para estudarmos a variação fonológica, aquela que ocorre apenas no 

contexto fonológico da língua, faz-se necessário primeiramente termos uma 

compreensão dos processos fonológicos e das regras fonológicas. Sendo assim, 

pretendemos nos deter principalmente nos pressupostos de Christófaro-Silva (2017) 

e Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2011), com base nos pressupostos teóricos da 

Fonologia Gerativa Padrão, por ser esta, segundo Christófaro-Silva (2017), a teoria 

que mais contribuiu com os trabalhos já publicados e que também serviu, de certa 

forma, como aporte para as demais teorias subsequentes. 

Christófaro-Silva (2017, p. 191) entende que os “processos fonológicos são 

formalizados por regras fonológicas”. Sendo assim, a autora advoga que, por meio 

das regras fonológicas, são formadas novas estruturas, mediante mudanças ocorridas 

na representação subjacente (representação fonológica). A pesquisadora referendada 

complementa, informando que “regras fonológicas expressam processos fonológicos 

e idealmente o fazem de maneira simples, econômica e em caráter generalizador”. 

Tais regras possibilitam o cancelamento, a inserção e a transformação de novos 

elementos (CHRISTÓFARO-SILVA, 2017, p. 198). 

Assim, a monotongação, que se enquadra na regra fonológica do 

cancelamento, poderia assim ser esquematizada:  

 

/j/ → Ø / V_ [ʃ, Ʒ, v, ſ] 

Lê-se essa regra da seguinte forma: o segmento /j/ é cancelado quando 

precedido de consoante fricativa ou vibrante simples. Exemplo: ‘fej+[ſ]a → [‘feſɐ] 

“feira”. 

Na aplicação da regra fonológica do cancelamento, ocorre uma 

transformação na estrutura profunda dos fonemas, pelo cancelamento da semivogal 

do ditongo, que resulta na forma de superfície, que, no caso em estudo, é a forma 

monotongada, que se propaga no aspecto externo da língua. 

Por conseguinte, podemos esboçar as demais regras fonológicas citadas: 

 

Inserção  

 Ø → [j] / V_+S 
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Lê-se essa regra da seguinte forma: insira o segmento [j] quando uma vogal 

tônica é seguida do morfema de plural S. Exemplo: ‘pa+S → [‘pajS] “pás”. 

 

Transformação 

/l/ → [w] / _$  

 Lê-se essa regra da seguinte forma: o segmento /l/ transforma-se em glide 

[w] quando estiver em posição final de sílaba. Exemplo: /’sal/ → [‘saw]; /salta/ → 

[saw’ta]; etc. 

Essas regras fonológicas não são aplicadas de forma aleatória. Elas são 

regidas por critérios específicos e representam as ocorrências das mudanças 

realizadas entre as representações gráficas e as representações fonéticas 

(CARVALHO, 2016). 

Em referência aos processos fonológicos, Seara, Nunes e Lazzarotto-

Volcão (2011, p. 109), citando Shane (1975), preceituam que estes são “alterações 

sonoras sofridas nas formas básicas dos morfemas quando se combinam para formar 

palavras ou no início ou final de palavras justapostas.” Nesse sentido, podemos inferir 

que a dinamicidade do sistema linguístico possibilita a realização desses processos 

de “mutação” da língua, a partir dos quais são formadas novas representações 

fonológicas de palavras (representações subjacentes) relacionadas às 

representações fonéticas e que essa variação é condicionada por um conjunto de 

regras fonológicas (CHRISTÓFARO-SILVA, 2017). Essa dinâmica que ocorre na 

língua permite a inserção de novas palavras que emergem na estrutura de superfície 

e o desuso de outras no sistema linguístico. 

Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2011) agrupam os processos 

fonológicos em quatro categorias, sendo que, na nossa pesquisa, iremos nos deter na 

categoria da estruturação silábica, em que está alocada a regra fonológica do 

cancelamento, em que se insere a monotongação. Abaixo, relacionamos essas 

categorias, cujos exemplos são de autoria das pesquisadoras supracitadas: 

a) Assimilação – condiz com um segmento que assume os traços 

distintivos de um outro segmento vizinho. Enquadram-se aqui as regras 

fonológicas de palatização, labialização, harmonização vocálica, 

nasalização, vozeamento e lenição. Como exemplo de harmonização 

vocálica em processos de assimilação, temos [mi’ninʊ], em que a vogal 

média [e] eleva-se à altura da vogal [i] da sílaba tônica;  
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b) Enfraquecimento e reforço – ocorre quando há modificação nos 

segmentos, segundo sua posição na palavra. Podemos ter, como 

exemplos, os casos de síncope e ditongação. Em processos de 

ditongação, as palavras monossílabas terminadas em consoantes 

sibilantes sofrem ditongação em alguns dialetos do PB, como na palavra 

“paz”, que pode ser pronunciada como [‘pajs]; 

c) Neutralização –ocorre quando há a fusão de segmentos em um 

ambiente específico. É o caso, por exemplo, das vogais não acentuadas 

em finais de palavras, como o i e o e, pronunciadas como i. Ex.: júri e 

jure, quando as duas palavras são produzidas como [‘ƷurI];   

d) Estruturação silábica – nesse caso, dois segmentos se unem formando 

um único segmento ou ocorre a permuta entre eles. Os fenômenos 

fonológicos que estão inseridos no processo de estruturação silábica são 

aqueles em que há alteração na distribuição das consoantes e vogais, 

que podem ser apagadas ou inseridas. Temos, como exemplo, a 

monotongação, que será apresentada com mais detalhes no tópico 

3.3.3. 

O fenômeno da monotongação consiste na passagem de um ditongo a uma 

vogal simples, por meio da perda da semivogal. Ex.: /kowrʊ/ → [‘korʊ]. Mais adiante, 

iremos abordar especificamente esse fenômeno. Antes, porém, faz-se necessário 

revermos alguns conhecimentos da estrutura da sílaba e da classificação dos ditongos 

no português brasileiro, dos quais faremos uma breve exposição. 

 

3.3.1 A estrutura da sílaba 

 

O centro da sílaba em todas as línguas é geralmente a vogal, pois a 

estrutura da sílaba depende desse núcleo, sendo possível a apresentação de 

elementos periféricos (consoantes) antes e/ou depois das vogais (CÂMARA JÚNIOR, 

2015). 

De acordo com Christófaro-Silva (2017), a estrutura da sílaba no português 

brasileiro pode apresentar-se nas seguintes classificações, onde V indica vogal, C 

consoante e V’ semivogal: C1C2VV’C3C4 ou C1C2V’VC3C4. Assim, em consonância 

com a autora referendada, podemos expressar as seguintes constituições de sílabas:   
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Quadro 1 - Estrutura da sílaba no PB 

Sílaba Exemplo 

V azul (a-zul) 

VV’ oito (oi-to) 

CV casa (ca-sa) 

CCV prato (pra-to) 

CVV’ chapéu (cha-péu) 

CCVV’ comprou (com-prou) 

VC escova (es-co-va) 

CCVCC transtorno (trans-tor-no) 

CVC barco (bar-co) 

CCV cravo (cra-vo) 

CCVC cristão (cris-tão) 

CVCC perspectiva (pers-pec-ti-va) 

CCVV’C claustrofobia (claus-tro-fo-bi-a) 

Fonte: Adaptado de CHRISTÓFARO-SILVA, 2017 

 

A estrutura CV é a estrutura silábica mais comum e a CCVCC é 

considerada a mais complexa no PB. As consoantes e os glides (semivogais [j] e [w]) 

não se comportam como núcleo silábico, já que essa posição é facultada às vogais 

(CHRISTÓFARO-SILVA, 2017). 

 

3.3.2 Os ditongos 

 

       Em uma perspectiva geral, considera-se ditongo a sequência de 

segmentos vocálicos em que um consiste em vogal, sendo o núcleo silábico, e o outro 

é considerado como semivogal, sem propriedades acentuais. Podemos citar os 

exemplos de ditongos presentes nas palavras “gueixa”, “baixa”, “pai”, “ouro”. 

 Em referência à semivogal, Christófaro-Silva (2017) expressa preferência 

pelo uso do termo glide, mas, além deste, a autora cita outras denominações para o 

termo, como: semivocoide, semicontoide ou vogal assilábica.  

Christófaro-Silva (2017, p.73 e 74) relata que “um ditongo é uma vogal que 

apresenta mudanças de qualidade continuamente dentro de um percurso na área 

vocálica. As vogais que não apresentam mudança de qualidade são chamadas de 
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monotongos”. Exemplificando a afirmação da pesquisadora, podemos nos referir ao 

vocábulo “leite”, em que os segmentos vocálicos [e] e [j] ocupam uma única sílaba e 

em que também podemos perceber o percurso contínuo da língua entre as duas 

vogais, média alta [e] e alta [j], formando assim o ditongo [ej]. Já na palavra “louco”, 

apesar das vogais [o] e [w] ocuparem a mesma sílaba, é perceptível a supressão da 

semivogal [w] na produção do ditongo e a consequente redução deste em um 

monotongo. Temos, então, [ow]~[o]. Esse aspecto interessante na apresentação dos 

ditongos consiste no fenômeno fonético descrito como monotongação, que causa 

alteração na distribuição das consoantes e vogais na sílaba.  

Os ditongos podem ser classificados em crescentes e decrescentes, orais 

e nasais. Nos ditongos decrescentes, a vogal antecede a semivogal, como em “baixa” 

e “touro” e, nos crescentes, o glide ocupa posição posterior à vogal, o que pode ser 

percebido nas palavras “gênio” e “água”. Os glides no português brasileiro podem ser 

classificados como [j] e [w]. Os ditongos crescentes existentes no PB são sempre orais 

e os ditongos nasais são sempre decrescentes (CHRISTÓFARO-SILVA, 2017). Os 

ditongos decrescentes orais podem ocorrer em sílabas tônicas ou pretônicas 

(CHRISTÓFARO-SILVA, 2017). 

Em resumo, no quadro abaixo, relacionamos os ditongos e algumas 

possíveis variações dos ditongos crescentes existentes no PB: 

 

Quadro 2 - Ditongos no PB 

Ditongos crescentes [yə] ~ [ya], [yi] ~[ye] ~ [y], [yʊ]~[yo], [yo] 

[wə]~[wa], [Wi]~[we], [wo]~[wu]~[w] 

Ditongos decrescentes orais [ay], [ey], [Ɛy], [oy], [ɔy], [uy] 

[aw], [ew], [Ɛw], [ow], [iw] 

Ditongos decrescentes nasais [ãy], [õy], [ũy], [ẽy], [ãw] 

   Fonte: Adaptado de CHRISTÓFARO-SILVA, 2017 

 

Também se faz necessário citarmos os hiatos, caracterizados por 

realizarem-se mediante uma sequência de vogais, opondo-se aos ditongos no sentido 

de essas vogais ocuparem sílabas distintas. Além disso, diferem dos ditongos quanto 

ao movimento articulatório (CHRISTÓFARO-SILVA, 2017). Nos hiatos, cada vogal 

constitui um pico silábico, o que não ocorre com os ditongos (CHRISTÓFARO-SILVA, 

2017). Temos, como exemplos de hiatos: ruim (ru-im), saúde (sa-ú-de), lua (lu-a). 
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Porém, existem controvérsias entre alguns autores sobre a classificação 

dos ditongos crescentes. Matoso Câmara Jr. (2001) argumenta que os verdadeiros 

ditongos são os decrescentes e, quanto aos ditongos crescentes, o autor sugere que 

apenas aqueles cujo glide seja precedido de uma consoante velar /k/ ou /g/ podem 

ser considerados ditongos crescentes verdadeiros, como, por exemplo, em [kw]ando 

ou [gw]arda. Nesse caso, os demais ditongos crescentes seriam, na verdade, hiatos. 

Collischonn (2005) também confirma com Câmara Jr. (2001), ao conceber a existência 

de um tipo de ditongo crescente que não alterna com hiato ([kw], [gw]). Bisol (1999) 

corrobora com a posição de que os ditongos crescentes inexistem em nível lexical, 

tendo, portanto, a classificação de hiatos. Couto (1994, p. 131 e 139), por sua vez, 

confirma a existência incontestável de ditongos crescentes. Em sua abordagem, 

dentre vários exemplos de ditongos crescentes, o autor cita as palavras “jiboia”, 

“meia”, “assembleia”, “piauiense”. Simoni (2005) utiliza a Teoria da Otimalidade para 

explicar a formação dos ditongos crescentes no PB. 

Concebendo nesta obra a existência de ditongos crescentes e 

decrescentes, entendemos que tanto um quanto o outro podem apresentar variação 

de uso, tanto nas construções orais quanto na escrita. Quanto aos ditongos 

decrescentes em uma abordagem oral, foco deste estudo, estes podem sofrer 

aplicação da regra variável da monotongação, que consiste no apagamento do glide. 

Toledo (2013) informa que existe um consenso entre os estudos sobre variação de 

ditongos decrescentes de que a aplicação dessa regra de redução ocorre somente 

nos ditongos /ej/, /aj/ e /ow/. Entretanto, Haupt (2011b) fundamenta a análise da 

monotongação de outros ditongos decrescentes, como /oj/ e /uj/ na perspectiva de 

duas teorias fonológicas (Fonologia de uso e da Teoria dos exemplares). Entretanto, 

dado o objeto deste estudo, iremos nos deter na abordagem da monotongação dos 

ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/. 

No português brasileiro, os ditongos podem ser classificados em leves 

(falsos) ou pesados (verdadeiros). Estes últimos são os ditongos fonológicos, sendo 

possível a formação de pares mínimos com a vogal simples, como em c[aw]le; c[a]le 

(BISOL, 1989 apud SILVA, 2009). Para a autora, os ditongos leves não permitem a 

formação de pares mínimos, constituindo ditongos meramente fonéticos (falsos 

ditongos), como, por exemplo, nas palavras am[ej]xa ~ am[e]xa.  

Collischonn (1999, p. 126) preceitua que a monotongação incide somente 

sobre os ditongos leves, já que estes são formados ainda no nível lexical, quando 
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enfatiza que esses ditongos são ligados a um único elemento V e “ocupam apenas 

uma unidade de duração, ocorrendo a divisão melódica somente no nível da raiz.” 

Nessa perspectiva, a supressão do glide ocorre nos ditongos que são simplesmente 

fonéticos (leves), quando se percebe a duração apenas da vogal.   

Christófaro-Silva (2017) também sustenta ser bastante comum a redução 

de alguns ditongos decrescentes quando a semivogal se apresenta suprimida, não se 

manifestando foneticamente, havendo contextos fonéticos em que essa redução não 

se aplica. Por exemplo, é comum a monotongação em <faixa> [‘faʃə], <cheiro> [‘ʃeɾʊ], 

<vou> [‘vo], mas o fenômeno não se aplica em palavras como <peito>, <sai> e 

<Moscou>. Em outras palavras, o condicionador interno “contexto fonológico 

seguinte” é um dos fatores relevantes para a escolha entre uma e outra variante no 

fenômeno de monotongação. A autora informa que, apesar da monotongação de 

ditongos decrescentes já ter sido estudada por vários pesquisadores, faz-se 

necessário que esse fenômeno seja retomado em diferentes dialetos do PB, sendo 

essa a proposta realizada neste trabalho. 

Sob a égide da Teoria da Fonologia Autossegmental, considerando os 

segmentos que dão origem aos ditongos decrescentes no PB, Cristófaro-Silva (2017)7 

preceitua que esses ditongos se situam na rima da sílaba, sendo a vogal e o glide 

constituintes do núcleo silábico, com este último em posição pós-vocálica. Isso pode 

ser exemplificado por meio dos diagramas abaixo, em que a figura 1 ilustra a estrutura 

silábica e a figura 2 representa o processo da monotongação, percebendo-se que o 

ditongo ocupa a posição de uma única vogal, ocorrendo o cancelamento do glide. 

Figura 1 – Ilustra a estrutura interna da sílaba 

 
                                          Fonte: Cristófaro-Silva (2017, p. 205) 

 
7 Há algumas exceções quanto à concepção do glide na composição do núcleo. Autores como Henrique 

e Hora (2013) compreendem o glide na posição de coda da sílaba. 
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Figura 2 – Ilustra a monotongação na estrutura da sílaba no PB 

 
Fonte: Adaptado de CHRISTÓFARO-SILVA, 2017. 

 

Retomando as ideias acima expostas, é possível compreender que, no 

processo de ocorrência do fenômeno da monotongação, acontece uma alteração na 

estrutura profunda, ou seja, no aspecto interno da linguagem, o que resulta na 

mudança na estrutura superficial, que seria a mudança fonética, conforme 

exemplificado na figura 2, em que temos  /pejʃɪ/ → [‘peʃɪ]. 

 

3.3.3 A monotongação 

 

A monotongação incide na “mudança fonética, consistindo na passagem 

de um ditongo a uma vogal simples” (CÂMARA JR., 2009, p.211; SEARA, 2011; 

HORA, 2007). Podemos observar esse fenômeno no apagamento das semivogais [w] 

e [j] dos ditongos [ow] e [aj], respectivamente, como ocorre em “couro”, “pouca”, 

“caixa” e “deixa”, em que temos: [‘kowrʊ] ~ [‘korʊ], [‘powkɐ] ~ [‘pokɐ], [‘kajʃɐ] ~ [‘kaʃɐ], 

[‘dejʃɐ] ~ [‘deʃɐ]. Ainda nesse contexto, Câmara Jr. (2009) preceitua que a 

monotongação possui caráter puramente fonético, sendo um fenômeno característico 

da fala, já que, na escrita, o ditongo permanece. Esse fenômeno, integra, pois, 

características das variantes da língua portuguesa, oriundas das multiplicidades 

culturais desenvolvidas pelos agrupamentos humanos e sociais (SANTOS e 

CHAVES, 2010).  

Em outras palavras, a monotongação consiste na queda da semivogal de 

um ditongo decrescente, suprimindo o encontro vocálico à vogal plena, 

transformando, por exemplo, um ditongo [ej] em um monotongo [e] (SANTANA, 

OLIVEIRA, REIS, 2015). “O fenômeno da monotongação consiste, pois, na redução 

do ditongo a uma vogal simples, ou seja, na supressão do glide nos ditongos [aj], [ej] 
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e [ow], reduzindo-os, respectivamente, às vogais simples [a], [e] e [o]” (HENRIQUE e 

HORA, 2013, p. 114). No conceito de Cagliari (2002), a monotongação incide em 

“eliminação, apagamento, queda ou truncamento” da semivogal que compõe os 

ditongos. Podemos exemplificar esse fenômeno com as formas b[ej]jo ~ b[e]jo, p[ej]xe 

~ p[e]xe, r[ow]pa ~ r[o]pa, dinh[ej]ro ~ dinh[e]ro. 

Destacamos que esse fenômeno não é novo na língua portuguesa. 

Teyssier (2014), estudioso da formação histórica da língua portuguesa, aponta que a 

monotongação do ditongo [ow] em [o] atingiu, já no século XVII, todas as palavras que 

apresentavam esse ditongo, sendo que, em algumas, ocorria o apagamento e, em 

outras, a semivogal [w] era substituída pela semivogal [y]8. Isso também ocorria com 

o ditongo [ey], que monotongava em [e] no século XVIII, na região sul de Portugal. 

Ainda nesse contexto, Cysne (2016) preceitua que esse fenômeno remonta ao latim, 

sendo estendido ao português de Portugal, como podemos averiguar na obra de 

Camões, em “Os Lusíadas”, em que há supressões, em várias palavras, das 

semivogais /j/ e /w/ em ditongos orais. Nesse diapasão, Hora (2007) também verifica 

que esse processo já era observado na passagem do latim clássico para o vulgar. 

Costa (2011, p. 95) completa informando que “a monotongação era tão comum em 

latim vulgar que os falantes, por vezes, aplicavam hipercorreção, como registra a 

sentença: “ac rustici pappum Mesium, non Maesium, a quo Lucilius scribit” (Os 

camponeses pronunciam Maesium e não mesium, questão sobre a qual Lucílio 

escreveu). 

Sob a perspectiva variacionista, além de Veado (1983), um outro estudo 

pioneiro realizado no Brasil sobre a monotongação foi o de Paiva (1986). A 

pesquisadora estudou esse fenômeno usando como corpus 44 entrevistas do Projeto 

Censo da Variação Linguística na capital do Rio de Janeiro. Sua abordagem incluiu a 

redução dos ditongos [ow] e [ej], cuja análise considerou fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Paiva (1986) analisou os ditongos no interior do vocábulo, 

considerando que se mostrou categórica a permanência do glide [j] e o apagamento 

do glide [w] em contextos finais de palavras (BRANDÃO, 2015). Os resultados 

apresentados indicaram que a monotongação do ditongo [ow] atinge 98% das 

ocorrências e ocorre em todos os contextos fonéticos, havendo apenas restrições de 

 
8 O [y] é a representação da semivogal no alfabeto fonético da Revista Filológica Espanhola (RFE). No 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI), o símbolo que representa essa semivogal é o [j]. Aqui 
preferimos utilizar o símbolo da RFE, pois foi o alfabeto utilizado por Teyssier (2014). 
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cunho lexical, indicando uma mudança linguística concluída (BRANDÃO, 2015). Já o 

ditongo [ej] atinge o índice 61% de supressão da semivogal, cujo condicionamento 

inclui principalmente variáveis linguísticas, no caso, contexto fonético posterior ao 

ditongo, tepe (PR 0,99) e fricativas (PR 0,56) (BRANDÃO, 2015). Quanto às variáveis 

sociais, houve uma pequena relevância dos fatores nível de escolarização e idade do 

falante, sendo que os homens com maior nível de escolarização e com faixa etária 

entre 15 e 25 anos (jovens) monotongam menos (BRANDÃO, 2015). 

O estudo de Cabreira (2000), exemplificado por Coelho et al 2015, indica 

que a monotongação do ditongo /ow/ já está bastante difundida, com 98% de redução 

do ditongo /ow/ para /o/, independentemente do condicionador interno. Enquanto isso, 

“a monotongação dos ditongos decrescentes /ej/ e /aj/ é condicionada por pressões 

fonológicas, no caso pelo contexto seguinte (...) Sendo condicionador interno ‘contexto 

seguinte’ relevante para a escolha entre uma e outra variante no fenômeno de 

monotongação.” (COELHO et al 2015, p. 33). A pesquisa de Cabreira (2000) foi 

realizada nas capitais do Sul do Brasil, usando como corpus o banco de dados 

pertencente ao VARSUL. 

No que concerne ao contexto linguístico, é possível compreender que os 

“condicionadores linguísticos atuam como forças de dentro da língua”, em seus 

diferentes níveis, assim como os fenômenos linguísticos podem apresentar “variação 

em diferentes níveis gramaticais” (COELHO et al, p. 37). Qual seria então o 

condicionador que estaria atuando sobre o uso variável das palavras “cove”, “cenora”, 

“caxa”, “bejo”, “pexe”, “primero” e “baile”, “seiva”, “peito”?  

Quanto aos fatores sociais, Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968], p. 

123, grifos nossos) preceituam que “a tarefa do linguista não é tanto demonstrar a 

motivação social de uma mudança quanto determinar o grau de correlação social que 

existe e mostrar como ela pesa sobre o sistema linguístico abstrato.” Aqui os autores 

atentam para o encaixamento na estrutura social, pois, como já vimos, uma mudança 

linguística ocorre de maneira gradual e contínua, mas não ocorre de maneira 

equitativa em todos os aspectos sociais. 

Para compreendermos como ocorre a dinâmica de relação e 

interdependência entre os grupos de fatores intra e extralinguísticos e a variável 

dependente, no contexto, é necessária a realização de uma análise das “regras” que 

permeiam os usos de uma ou outra variante linguística. Sendo assim, os conceitos 
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que serão apresentados no tópico seguinte propiciarão uma abordagem quantitativa 

baseada na análise da regra variável. 

 

3.4. A análise da regra variável 

 

A análise da regra variável e os testes de significância são dois métodos 

estatísticos amplamente utilizados na Sociolinguística quantitativa (GUY e ZILLES, 

2007). Assim, a análise da regra variável consiste em um método de análise 

quantitativa que considera os fatores condicionadores na observação de um 

fenômeno variável, sendo muito aplicado na Sociolinguística variacionista. Na 

estatística, a análise da regra variável é um método de análise multivariada, que 

permite estudar a influência simultânea dos grupos de fatores sociais e linguísticos 

observados que atuam sobre a variável dependente (GUY e ZILLES, 2007). Sendo 

assim, vamos abordar quatro grupos de fatores que podem interferir no processo da 

monotongação. Trata-se das variáveis independentes gênero, faixa etária, localidade 

(cidade) e contexto fonológico seguinte ao ditongo. 

Já os testes de significância referem-se ao valor de “p” (teste do qui-

quadrado), que determina a confiabilidade da pesquisa e será mais bem abordado no 

próximo subtópico. Esse tipo de teste demonstra o quão confiáveis são os resultados 

de uma pesquisa, haja vista que estamos pesquisando uma amostra, uma vez que é 

impossível pesquisar todo o universo de dados. Dadas as características da nossa 

pesquisa, faremos uso desses dois métodos quantitativos, a análise da regra variável 

e o teste de significância estatística. 

A análise de regra variável tem, pois, o objetivo de proporcionar a 

realização de uma análise descritiva adequada de uma certa variação, que defina 

nitidamente a natureza e a extensão de cada efeito condicionador, permitindo, assim, 

prenunciar a percentagem de probabilidade da ocorrência de uma dada variante por 

certo indivíduo, com base nas informações das características sociais da pessoa, na 

situação social e no contexto linguístico (GUY e ZILLES, 2007).  

Podemos nos referir a Guy e Zilles (2007, p. 101) quando informam que “a 

abordagem principal que procura alcançar um modelo adequado aos fatos 

quantitativos de uso da linguagem é a chamada regra variável, de Labov (1969) e 

Cedergren e Sankoff (1974)”. Nesse contexto, houve a necessidade de se buscarem 

modelos estatísticos pautados no método de análise da regra variável, que assim 
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possibilitassem o esclarecimento de fenômenos variáveis regidos por grupos de 

fatores linguísticos e extralinguísticos. Labov (1969) e Cedergren e Sankoff (1974) 

foram cientistas que propuseram padrões estatísticos que atendessem a essa 

finalidade (GUY e ZILLES, 2007).  

Na próxima seção, pretendemos nos deter aos modelos estatísticos que 

possibilitem a análise de dados em pesquisas de cunho sociolinguístico quantitativo, 

sob o método de análise da regra variável e a utilização do teste de significância 

estatística, quando apresentaremos o modelo estatístico quantitativo mais adequado 

para essa finalidade.  

 

3.5 Modelos estatísticos quantitativos 

 

As abordagens estritamente qualitativas não são suficientes para descrever 

e analisar a variação linguística, compreendida como a alternância entre dois ou mais 

elementos linguísticos. Antes da utilização de métodos quantitativos, a variação 

linguística era considerada aleatória, ou impossível de ser compreendida 

empiricamente. As análises quantitativas passaram a permitir que o linguista 

apreendesse a sistematicidade, o encaixamento linguístico e social e a possível 

relação com a mudança linguística, possibilitando o estudo da variação linguística. Por 

meio da utilização de métodos estatísticos, é possível demonstrar a importância da 

variação linguística na compreensão de questões relevantes, como prestígio, estigma, 

identidade, comunidade de fala, dentre outras (GUY e ZILLES, 2007, p. 73). 

  A questão central da Sociolinguística Variacionista é “(...) a avaliação do 

quantum com que cada categoria postulada contribui para a realização de uma ou 

outra variante das formas em competição” (NARO, 2015, p. 16). Assim, para 

examinarmos a frequência de ocorrência de variantes no interior de uma determinada 

variação, é preciso recorrermos a análises estatísticas a fim de quantificarmos os 

nossos dados e realizarmos a correlação entre fatores sociais e linguísticos. Por isso, 

pode-se dizer que a Sociolinguística Variacionista é analítico-descritiva. 

Naro (2015) preceitua que, sobre uma variável dependente, atuam 

simultaneamente vários fatores. Como exemplo da regra variável da monotongação 

dos ditongos decrescentes /aj/ e /ej/, podemos dizer que a queda ou não do glide 

poderá estar associada a duas categorias linguísticas, ou seja, tanto ao contexto do 

ditongo quanto à posição silábica deste. Sendo assim, o autor enfatiza a necessidade 



71 
 

de identificarmos e isolarmos essas “categorias” com a finalidade de medirmos o efeito 

de cada fator que está presente em cada categoria. Assim, dado o exemplo, na 

categoria contexto do ditongo, podemos ter os fatores de contexto seguinte ao ditongo 

de consoante fricativa ou tepe. Dessa forma, um modelo estatístico que use o método 

de análise da regra variável precisa sobretudo permitir a realização dessa 

desvinculação desses fatores, de maneira a permitir uma análise individual da 

influência de cada fator, presente em cada categoria, na ocorrência de um fenômeno 

variável. 

Dada a necessidade de obter-se um modelo estatístico que conseguisse 

reunir as condições necessárias para realização do estudo de uma regra variável, que 

atendesse à desvinculação de fatores acima descrita, pesquisadores desenvolveram 

modelos matemáticos que buscaram atender a essa necessidade da Sociolinguística 

Variacionista. Um desses modelos foi proposto por Labov em 1969. Tal modelo visava 

encontrar o resultado da variação a partir do somatório de fatores contextuais (NARO, 

2015). O pesquisador propôs a seguinte equação matemática:  

 

Onde: ft é a soma dos fatores contextuais; f0, a média de aplicação da 

variante e f1, f2, fn são cada um dos fatores contextuais, linguísticos e extralinguísticos 

em estudo, que condicionam ou não a realização do fenômeno variável. Tal modelo 

apresentou alguns problemas em sua operacionalização, já que, dependendo do 

número de fatores que se tivesse, o somatório total poderia ultrapassar 100% ou ser 

inferior a 0%, o que inviabilizaria o estudo realizado (NARO, 2015). 

Posteriormente, em 1974, os cientistas Henrietta Cedergren e David 

Sankoff criaram outros dois modelos matemáticos, os quais também apresentaram 

dificuldades para um estudo eficaz do fenômeno variável. Esses dois modelos eram 

mediados pela probabilidade. O primeiro envolvia a operação da multiplicação entre 

probabilidade de ocorrência dos fatores e o segundo era fundamentado na 

multiplicação entre as probabilidades da não ocorrência dos fatores (NARO, 2015). As 

fórmulas matemáticas de ambos podem ser assim descritas, respectivamente:  
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Finalmente, no ano de 1978, os pesquisadores David Sankoff e Pascale 

Rousseau desenvolveram um novo modelo estatístico, que seria um aperfeiçoamento 

dos outros três modelos aqui citados (NARO, 2015). Esse modelo foi chamado de 

modelo logístico. Uma novidade desse modelo é que ele “dá conta” de atender à 

desvinculação de fatores, atendendo à necessidade das pesquisas fundamentadas 

na Sociolinguística Quantitativa, já que suporta as inter-relações existentes entre as 

categorias que atuam em uma variável (NARO, 2015). Tal modelo atende à variação 

sincrônica da língua, pois, por meio dele, é possível verificar perfeitamente duas 

variáveis que estão em competição em um sistema linguístico em um dado momento 

de tempo (NARO, 2015). Outra coisa interessante nesse modelo é que, em um gráfico 

que demonstre uma mudança linguística, os picos intermediários de frequência de 

uma competição entre duas variantes linguísticas são bem mais acelerados que o 

início e o término, o que gera um gráfico em forma de “S” deitado.    A fórmula utilizada 

pelo modelo logístico é a seguinte:   

 

Onde,  

Logo,  

ou   

Nesse caso, pt é a probabilidade total (soma) da aplicação da regra 

variável, “no contexto em que ocorra um fator de cada grupo” e p0 é o input, a média 

da aplicação da regra (“a probabilidade” ou “peso relativo”) (NARO, 2015, p. 23). 

Diante da inovação proposta por esse modelo, em detrimento dos modelos 

anteriores, o termo “probabilidade” é substituído por “peso relativo” (NARO, 2015). 

Naro (2015) informa que somente os dados e o uso da equação do modelo 

logístico não são suficientes para se determinar um valor para pt. Nesse sentido, para 

que se tornasse possível a realização do cálculo dos pt, foi preciso realizar 

convenções, pois era preciso o estabelecimento de uma média, um número 

intermediário entre 0 e 1, pois, caso essa média fosse um número muito próximo a 0 
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ou a 1, o modelo se tornaria demasiadamente falho, aproximando-se bastante do 

modelo multiplicativo probabilístico da não ocorrência de fatores. Sendo assim, foi 

convencionado o valor de 0,5 (5%) para “p”, ou seja, “a média dos valores para todos 

os fatores de cada grupo” (NARO, 2015, p. 23). Uma observação importante é que 

essa média é ponderada, de maneira que a diferença entre o volume de dados que 

se tem para cada fator não interfere nos resultados (NARO, 2015). 

Estabelecido o valor de 0,5 para “p” (peso relativo), pode-se depreender 

que, à medida que os resultados se colocam em posição inferior a esse valor, a 

ocorrência do evento é desfavorecida, ou seja, não está ocorrendo o favorecimento 

do fenômeno variável; quando o valor de “p” é superior a 0,5, há o favorecimento de 

ocorrência do fenômeno variável; e se o valor “p” for exatamente igual a 0,5, pode-se 

afirmar que “nada está ocorrendo”, e a aplicação da regra é portanto neutra (NARO, 

2015). Aplicando-se a análise da regra variável da monotongação, ou seja, o 

fenômeno variável, podemos dizer que, se o peso relativo para consoante seguinte ao 

ditongo /aj/ for de 0,86 para consoante fricativa e 0,62 para tepe, podemos inferir que 

há um maior favorecimento de aplicação da monotongação de /aj/ em contexto 

anterior à consoante fricativa.  

Entretanto, Naro (2015, p.24) ressalta que “em princípio, os valores 

absolutos dos pesos relativos calculados não têm significância analítica; o que importa 

é a sua ordenação, sendo justamente por isso que se deve preferir o uso do termo 

“peso relativo”(...) Por isso temos que ter muita cautela ao dizermos que um peso 

menor do que 0,5 desfavorece a aplicação da regra (...)”. Nesse sentido, o autor 

adverte para a atenção do pesquisador na realização da análise dos dados, dada a 

arbitrariedade do valor atribuído ao peso relativo (0,5). Nesse caso, cabe ao linguista 

o papel de atribuir os fatores relevantes e a responsabilidade de coletar e codificar 

corretamente os dados empíricos, além de interpretar os números obtidos, 

considerando os pressupostos da Teoria da Variação e da Mudança Linguística 

(NARO, 2015).  

Oliveira (2009) ainda observa que, na escolha de um modelo estatístico, 

devem-se, primeiramente, estabelecer as questões de pesquisa. Por exemplo, na 

Sociolinguística variacionista, no que concerne à variação no nível fonético-fonológico, 

por exemplo, tem-se que um som é produzido ora de uma forma, ora de outra forma, 

em uma mesma palavra. Nesse caso, a pergunta seria “que fator estaria influenciando 

os falantes de uma mesma comunidade a pronunciarem uma mesma palavra ora de 
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uma forma, ora de outra?” Os modelos estatísticos que permitem que se explique a 

variabilidade de um fenômeno em relação a um conjunto de fatores denominam-se 

modelos de regressão (OLIVEIRA, 2009). O autor referendado explica que nesses 

modelos têm-se uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes 

(covariáveis) que buscam explicar a variabilidade na variável dependente. 

De acordo com Oliveira (2009), além de considerarmos as questões que 

pretendemos responder, na seleção do modelo estatístico, também é preciso 

analisarmos o tipo de variável dependente que se está estudando. Caso a variável 

dependente seja contínua, o modelo mais apropriado é o modelo de regressão linear. 

Como exemplo, podemos citar a duração da semivogal em ditongos, apresentada na 

pesquisa de Haupt (2011a), quando verifica a gradiência no apagamento da semivogal 

dos ditongos. Caso a variável dependente seja categórica (0 ou 1), podemos utilizar o 

modelo de regressão logística. Exemplificando, temos a presença ou a ausência da 

semivogal em ditongos decrescentes em estudo. Mas, caso a variável dependente 

seja categórica e apresente mais de duas possibilidades, pode-se utilizar o modelo 

multinomial, tomando, por exemplo, o pronome “você”, consideradas as realizações 

de mais de duas variantes, como “você”, “ocê” e “cê” (OLIVEIRA, 2009).  

Sendo assim, neste estudo, pretendemos usar o modelo de regressão 

logística, mais apropriado para a análise do fenômeno variável em foco, a 

monotongação. 

No próximo tópico, será apresentada a metodologia, abordando os critérios 

que delimitaram a escolha das variáveis dependentes e independentes, bem como os 

procedimentos utilizados na realização da pesquisa. 

 

  



75 
 

4 METODOLOGIA 
 

Esse capítulo se propõe descrever os pressupostos metodológicos, ou 

seja, “os caminhos percorridos” até os resultados desta pesquisa. O aporte teórico-

metodológico deste trabalho está intrinsecamente vinculado à Sociolinguística 

Variacionista e tem como foco de estudo a fala espontânea da comunidade linguística 

potiguar. Nesse sentido, descrevemos abaixo a estratificação dos participantes, o 

espaço geográfico onde foi aplicada a nossa pesquisa, o corpus e os procedimentos 

que adotamos para tratamento dos dados, momento em que retomamos os nossos 

objetivos e as hipóteses apresentadas. Para o processamento estatístico dos dados, 

usamos como suporte o Programa R (Development Core Team). 

Vale ressaltar que os procedimentos metodológicos seguem pressupostos 

semelhantes aos apresentados no Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar – ALiPTG 

(2007) e no Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar (2012), de autoria dos 

pesquisadores Maria da Neves Pereira e Moisés Batista da Silva, respectivamente, já 

que o corpus da nossa pesquisa parte de um recorte extraído desses atlas. 

 

4.1 Os Informantes  
 

Considerando que o corpus desta pesquisa se constitui de entrevistas 

pertencentes ao banco de dados dos projetos ALiPTG e Atlas Linguístico do Centro 

Oeste Potiguar, para a estratificação dos informantes, foram usados critérios que 

atendessem àqueles definidos nos dois atlas. Consideramos também critérios que 

apresentaram relevância em pesquisas sociolinguísticas já realizadas, como sexo e 

faixa etária.  

Sendo assim, os dados foram colhidos de 56 informantes do Estado do Rio 

Grande do Norte, estratificados de acordo com sexo, faixa etária e localidade. 

Ressaltamos que, além dos critérios de sexo e faixa etária, definidos nos dois Atlas, 

considerando os dados disponíveis, foi possível incluir o critério localidade do 

informante, compreendendo as cidades apresentadas nos corpora dos dois Atlas. As 

idades dos informantes variam entre 18 e 32 e entre 48 e 62 anos, sendo essas as 

duas faixas etárias consideradas nesta pesquisa. Na nossa análise, nos referimos a 

F1 e F2, para fazermos alusão a essas duas gerações, respectivamente. Além do fator 

gênero, feminino e masculino, os informantes foram estratificados de acordo com as 
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localidades, a saber: as cidades potiguares de Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, 

Janduís, Macau, Angicos, Currais Novos, Caicó, Canguaretama, Touros, Areia Branca 

e Natal. 

A maioria dos informantes apresenta o grau de escolaridade até o nono ano 

do ensino fundamental, exceto alguns informantes da capital, que são graduados, na 

proporção de cinquenta por cento da amostra coletada para esse ponto de inquérito. 

Devido às diferenças entre níveis de escolaridade apresentados nos dois Atlas, não 

sendo também esse um fator considerado por Pereira (2007) e Silva (2012) para 

estratificação dos informantes, não foi possível incluir o fator grau de escolaridade do 

falante nesta pesquisa.  

Apesar do recorte de número reduzido de participantes, Coelho et al (2015) 

preceitua que uma quantidade pequena, mas representativa de informantes de uma 

comunidade não constitui uma limitação à pesquisa sociolinguística, pois o uso da 

língua de uma comunidade de fala é mais homogêneo, porque geralmente não está 

sujeito a uma manipulação consciente. Sendo assim, é possível inferirmos que, 

através dos dados apresentados nos Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar e 

ALiPTG, obter-se-á a representação linguística da comunidade de fala potiguar no que 

concerne à ocorrência da monotongação dos ditongos decrescentes /ej/, /aj/ e /ow/ 

em contexto anterior à consoante fricativa ou tepe, haja vista que, na composição 

desses dois atlas constituídos, foram utilizados critérios que garantiram a 

representatividade da comunidade linguística potiguar. Além disso, nota-se que os 

três maiores centros, em cada região intermediária do RN que, por essa natureza, 

exercem influência econômica nas cidades do entorno, foram estudadas por Pereira 

(2007) ou Silva (2012). São as cidades potiguares de Mossoró, Caicó e a capital do 

estado, Natal. 

No quadro abaixo, é possível verificar a distribuição dos informantes por 

cidade pesquisada. 
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Quadro 3 - Estratificação dos informantes 

QUADRO Nº DE INFORMANTES (56) 

M
O

S
S

O
R

Ó
 

(4
) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 
A

P
O

D
I  

(4
) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

P
A

U
 D

O
S

 
F

E
R

R
O

S
  

(4
) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

JA
N

D
U

ÍS
 

(4
) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

M
A

C
A

U
  

(8
) 

SEXO M F 

Informantes 4 4 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 2 2 2 2 

A
N

G
IC

O
S

 
(4

) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

C
U

R
R

A
IS

 
N

O
V

O
S

 
 (

4)
 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

C
A

IC
Ó

 
 (

4)
 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

C
A

N
G

U
A

R
E

T
A

M
A

 
 (

4)
 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

T
O

U
R

O
S

 
(4

) 

SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 1 1 1 1 

A
R

E
IA

 
B

R
A

N
C

A
 (

4)
 SEXO M F 

Informantes 2 2 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 
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Informantes 1 1 1 1 

N
A

T
A

L
 

 (
8)

 

SEXO M F 

Informantes 4 4 

FAIXA ETÁRIA F1 F2 F1 F2 

Informantes 2 2 2 2 
                         Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Local da pesquisa 
 

É possível que alguns leitores deste trabalho não conheçam a localização 

geográfica do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, local onde esta pesquisa se 

situa. Sendo assim, é importante realizarmos alguns apontamentos geográficos, 

demográficos e econômicos desse lugar para nos situarmos nesse espaço geográfico. 

O estado do Rio Grande do Norte (RN) é uma das 27 unidades da 

federação do Brasil, sendo uma das menores em níveis geográficos. Localiza-se 

geograficamente ao extremo nordeste do Brasil, tendo como limites o oceano Atlântico 

e os estados da Paraíba e Ceará. Segundo os dados mais recentes do IBGE (2017), 

o estado possui uma área territorial de 52.809,602 km², onde convive uma população 

estimada de 3.506.853 habitantes. O RN possui 167 municípios, incluindo a capital, 

Natal. Esses municípios estão agrupados geograficamente em onze regiões 

geográficas imediatas, que, por sua vez, estão seccionadas em três regiões 

geográficas intermediárias, sendo estas Natal, Caicó e Mossoró.  

O nosso estudo abordou as três regiões geográficas intermediárias citadas 

(Natal, Caicó e Mossoró), antigas mesorregiões do Oeste Potiguar, Central Potiguar, 

Agreste Potiguar e Leste Potiguar. A nova divisão para os estados brasileiros em 

regiões geográficas intermediárias, proposta pelo IBGE, está vigente desde 2017. Até 

o ano de 2016, o estado do RN estava dividido em 19 microrregiões, agrupadas em 4 

mesorregiões, a saber, Oeste Potiguar (corresponde à atual região geográfica 

intermediária de Mossoró), Central Potiguar (corresponde atualmente à região 

geográfica intermediária de Caicó e parte da região de Mossoró), Agreste Potiguar e 

Leste Potiguar (correspondem à atual região geográfica intermediária de Natal).  

O nome gentílico para quem é natural deste estado é potiguar, norte-rio-

grandense ou rio-grandense-do-norte. No aspecto econômico, o estado possui um 

índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,684, ocupando a 16º posição no 

ranking dos 26 estados brasileiros, além de um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 
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64,29 bilhões (IBGE, 2017). As principais atividades econômicas do estado são 

agropecuária, indústria e serviços e, mais recentemente, o turismo, que também vem 

ganhando destaque na economia do estado. 

Abaixo, ilustramos o mapa do estado do Rio Grande do Norte. A figura 3 

mostra as divisões geográficas anteriores a 2017. A figura 4 apresenta as suas três 

regiões geográficas intermediárias, Natal, Caicó e Mossoró. 

 

Figura 3 - Divisões geográficas do Rio Grande do Norte anteriores a 2017 e localização geográfica do 

RN no mapa do Brasil. 

 

     Fonte: Wikipédia. 
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Figura 4 - Regiões geográficas intermediárias do Rio Grande do Norte.

 
     Fonte: Wikipédia. 
 

É importante destacar que o ALiPTG (2007) e o Atlas Linguístico do Centro 

Oeste Potiguar (2012) foram elaborados antes dessas novas divisões geográficas dos 

estados realizadas pelo IBGE. Sendo assim, para uma amostragem atual dos dados, 

adotamos, nesta pesquisa, as definições atuais da nova organização geográfica dos 

estados brasileiros.  

Após a delimitação dos informantes e da localização geográfica desta 

pesquisa, seguimos a descrição do corpus.  

 

4.3 O corpus 
 

Na Sociolinguística Variacionista, as pesquisas costumam considerar os 

dados da fala de indivíduos em situações comunicativas reais. Esses dados são 

coletados geralmente por meio de entrevistas sociolinguísticas. Essas entrevistas 

buscam coletar a língua falada no cotidiano do indivíduo, a fim de captar, com a 

máxima aproximação, o vernáculo de um determinado grupo social. Desse modo, 

constituem verdadeiros bancos de dados linguísticos, oferecendo um material 

significativo para a pesquisa sociolinguística. 

Observamos, com habitualidade, a utilização, por parte dos pesquisadores 

que estudam fenômenos de variação linguística, desses bancos de dados constituídos 

nos padrões variacionistas, como, por exemplo, VALPB (Projeto Variação Linguística 
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do Estado da Paraíba), VARSUL (Variação Linguística Urbana do Sul do País), ALIPA 

(Atlas Geo Sociolinguístico do Estado do Pará), o ALiB9 (Projeto Atlas Linguístico do 

Brasil),  o Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar e o Atlas Geolinguístico do Litoral 

Potiguar (ALiPTG).  

O Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (2007) e o Atlas Linguístico do 

Centro Oeste Potiguar (2012) dispõem de um rico e amplo material de pesquisa no 

âmbito da variedade linguística potiguar. As entrevistas sociolinguísticas contidas 

nesses atlas foram fundamentadas no método de Labov (2008 [1972]), que procura 

evitar ao máximo o “paradoxo do observador”, na tentativa de obter a fala utilizada no 

quotidiano, mais próxima possível do vernáculo, com nível mínimo de monitoramento.  

Esses dois atlas, juntamente com demais atlas linguísticos de diversas 

regiões do Brasil, compõem o ALiB, cujo objetivo maior é a descrição dos falares da 

população brasileira. Seus dados são bastante sólidos para se compreenderem os 

falares do país, além de evidenciarem a frequência de ocorrências nas variações 

linguísticas. Assim, foram adotados, nesta pesquisa, os métodos descritivo e 

documental, no intuito de identificar e classificar o fenômeno fonético-fonológico da 

monotongação no estado do Rio Grande do Norte. Além disso, foram avaliados fatores 

sociais determinados – gênero, faixa etária e localidade – que se correlacionam com 

o conteúdo linguístico encontrado no Rio Grande do Norte. Sendo assim, analisamos 

fatores de natureza diastrática. No que concerne aos fatores internos à língua, 

consideramos o fator de natureza linguística contexto anterior ao ditongo de 

consoante fricativa e tepe.  

Para delimitar o universo da pesquisa, tomamos como constituição de 

amostra as 16 cartas linguísticas fonética-fonológicas do corpus, em que ocorrem o 

fenômeno da monotongação dos ditongos decrescentes /ej/, /aj/ e /ow/ segundo os 

critérios estabelecidos nesta pesquisa, sendo sete do Atlas Geolinguístico do Litoral 

Potiguar e nove cartas do Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar, perfazendo uma 

amostra do estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, essas 16 cartas linguísticas 

fonético-fonológicas constituíram o corpus da nossa pesquisa. 

Para a seleção das 16 cartas linguísticas, foram escolhidas, dentre os 

vocábulos que compunham os Questionários Fonético-Fonológicos (QFF) dos dois 

atlas, aquelas que apresentaram ditongo decrescente anterior a consoantes fricativas 

 
9 Para o leitor que deseje se aprofundar no tema da pesquisa, os Atlas linguísticos constituídos no 

Brasil encontram-se disponíveis no site do Projeto ALiB https://alib.ufba.br/ 



82 
 

ou tepe /ſ/, considerando, de acordo com a literatura pesquisada, serem estes 

contextos linguísticos que mais favorecem a realização da regra variável da 

monotongação.  Sendo assim, agrupamos os itens lexicais extraídos do corpus da 

seguinte forma: 

 

Quadro 4 - Descrição das cartas linguísticas dos Questionários Fonético-Fonológicos (QFF) 

Cartas linguísticas dos QFF (SILVA, 2012; PEREIRA, 2007) 

Ditongo /aj/ 

Consoante 

fricativa  

Tepe Nº da carta fonética 

Silva (2012) 

Nº da carta fonética 

 Pereira (2007) 

caixa ---- 3 7 

paixão ---- 62 ---- 

Ditongo /ej/ 

---- travesseiro 5 ---- 

---- torneira 7 ---- 

---- prateleira 1 27 

---- peneira 12 25 

peixe ---- 26 24 

beijar ---- ---- 3 

Ditongo /ow/ 

---- tesoura 4 32 

ouvido ---- 42 22 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Como é possível observar no quadro 4, a maioria das palavras foram 

utilizadas pelos dois pesquisadores na aplicação dos QFF. Dessa forma, a lista final 

das palavras que participaram das rodadas estatísticas neste trabalho foram: “caixa”, 



83 
 

“paixão”, “travesseiro”, “torneira”, “prateleira”, “peneira”, “peixe”, “beijar”, “ouvido” e 

“tesoura”.  

Quanto à aplicação e análise dos Questionários Fonético-Fonológicos, 

Pereira (2007) e Silva (2012) utilizaram procedimentos semelhantes. Na parte superior 

de cada carta, é identificada a pergunta do QFF e a resposta esperada à pergunta. As 

cartas foram devidamente numeradas em ordem crescente. Cada carta possui o 

recorte do mapa da região pesquisada com a marcação dos pontos (cidades) em 

análise, sendo que, para cada um desses pontos, existe uma figura em forma de cruz, 

sendo que, em cada quadrante, é identificado cada um dos fatores dos grupos de 

fatores abordados, ou seja, gênero (masculino e feminino) e faixa etária (faixa 1 e faixa 

2) do informante. As cartas também dispõem de uma legenda, constando símbolos 

aleatórios usados para identificar as variantes (respostas dadas). Na parte inferior das 

cartas, podem ser identificadas notas explicativas e gráficos constando as 

percentagens de ocorrências dos fenômenos variáveis. As cartas linguísticas 

utilizadas na nossa análise estão disponíveis nos Anexos A e B deste trabalho. 

Considerando que o nosso corpus foi extraído do Atlas Geolinguístico do 

Litoral Potiguar (2007) e do Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar (2012), é 

importante apresentarmos, ainda que de forma sucinta, esses dois Atlas, para que o 

leitor possa adquirir uma concepção mais ampla quanto à definição do corpus da 

nossa pesquisa. 

 

4.3.1 Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar 

 

No Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (ALiPTG), de autoria de Pereira 

(2007), foram estudados municípios do Litoral Potiguar – Natal (capital), 

Canguaretama, Touros –  e  do Centro-Oeste Potiguar – Macau e Areia Branca –, 

totalizando cinco pontos de inquérito, sendo essa uma pesquisa que se fundamenta 

nos princípios teórico-metodológicos da Geolinguística (PEREIRA, 2007). 

O ALiPTG é constituído de dois volumes, sendo o primeiro deles composto 

pela introdução e cinco capítulos, que se distribuem da seguinte forma: dados 

históricos e geográficos do Rio Grande do Norte (RN), síntese da Geografia 

Linguística do Brasil, fundamentação teórica e metodológica, análise dos dados e 

resultados. O segundo volume compõe-se do material coletado e consolidado por 

Pereira (2007), ou seja, as 80 cartas linguísticas elaboradas (35 fonéticas, dez 



84 
 

morfossintáticas e 35 léxicas); dos procedimentos para leitura dessas cartas, 

contendo o sistema de transcrição fonética e grafemática; de oito cartas geográficas, 

que identificam o RN; além de notas com as fichas de levantamento dos dados 

utilizados na pesquisa.  

A seleção das cidades pesquisadas (Natal, Canguaretama, Touros, Macau 

e Areia Branca) foi uma amostra da rede de pontos do projeto Atlas Linguístico do Rio 

Grande do Norte (ALiRN). Esses municípios constituem os pontos de inquérito da 

região do Litoral do Estado (Natal, Canguaretama, Touros) e pontos do Centro-Oeste, 

as cidades litorâneas Macau e Areia Branca. Além dessas cidades, o ALiRN também 

é composto por mais seis pontos de inquéritos, compreendidos nas regiões Agreste 

(município de Santa Cruz) e Sertão do Rio Grande do Norte (Caicó, Angicos, Pau dos 

Ferros, Mossoró e Caraúbas). Os dados referentes à região do Agreste estão em fase 

de constituição. Os pontos de inquérito referentes à região do Sertão estão 

compreendidos no Atlas Linguístico do Centro-oeste Potiguar (Silva, 2012), com 

exceção apenas do município de Caraúbas. 

Na pesquisa em questão, foram selecionados 24 informantes. Além de 

outros fatores, os participantes deveriam ser naturais da localidade pesquisada.  

Seguiram-se os seguintes critérios para seleção dos informantes: 1) sexo: para cada 

ponto escolhido, foram entrevistados dois homens e duas mulheres, sendo um homem 

e uma mulher de cada geração, fazendo um total de quatro informantes por localidade, 

com exceção da capital, cujo critério foi de oito informantes. 2) faixa etária: foi 

distribuída em duas faixas etárias: F1 (faixa entre 18 a 31 anos) e F2 (faixa entre 45 a 

59 anos). Para cada ponto, foram selecionados dois informantes da F1 e dois da F2, 

com exceção da capital (Natal), em que não se adotou esse critério; 3) escolaridade: 

foram escolhidos os informantes com escolaridade igual ou inferior à sétima série do 

ensino fundamental, sendo que, na capital, dos oito informantes, quatro são 

graduados, exceto na área de Letras (PEREIRA, 2007). 

 Para a coleta dos dados da pesquisa, adotaram-se, como base, os 

modelos dos questionários do Projeto ALiB: foram aplicados os Questionários 

Fonético-Fonológico (QFF), Semântico-Lexical (QSL) e Morfossintático (QMS). Foram 

realizadas também narrativas livres por meio de questionários semi-dirigidos. O 

Questionário Fonético-Fonológico contém 159 perguntas, tendo sido selecionados 35 

itens lexicais que possibilitassem a obtenção de formas variantes do falar potiguar, no 

que concerne aos fenômenos de ordem fonética. No que se refere ao vocalismo, 
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buscou-se contemplar, especialmente, fenômenos cristalizados na fala típica do 

Nordeste, estudados por outros pesquisadores.  A aplicação do questionário foi a 

entrevista in loco. Em seguida, os dados foram gravados em gravador portátil modelo 

PANASONIC (RQ-L31) e transcritos de forma grafemática ou fonética – nesse último 

caso, para o QFF e QSL (PEREIRA, 2007). 

Para a reprodução dos dados do corpus da pesquisa, foi utilizada a 

transcrição fonética, para as respostas das questões fonéticas. Tomou-se como base 

o Alfabeto Fonético Internacional (IPA). O processamento das cartas linguísticas e 

léxicas do ALiPTG se deu com o auxílio de recursos regulares dos Programas Corel 

Draw-11 e Microsoft Office Word (PEREIRA, 2007). 

Pereira (2007) informa que o corpus linguístico produzido no ALiPTG 

servirá para futuras pesquisas no campo de estudo da língua.  

 

4.3.2 Atlas Linguístico do Centro-oeste Potiguar 

 

No Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar, proposto por Silva (2012), 

foram estudados os seguintes pontos de inquérito da Mesorregião Oeste-Potiguar: 

Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros e Janduís, bem como da Mesorregião Central-

Potiguar: Macau, Angicos, Currais Novos e Caicó, totalizando oito municípios. 

O Atlas está organizado em dois volumes. O primeiro contém os dados 

históricos e geográficos do Rio Grande do Norte, um resumo da Geografia Linguística 

Brasileira, a fundamentação teórica, aspectos metodológicos, análise dos dados e 

anexos. O segundo volume está composto das 80 cartas linguísticas (35 fonéticas, 

dez morfossintáticas e 35 léxicas), acompanhadas das notas para leitura dessas 

cartas, incluindo o sistema de transcrições fonéticas e grafemáticas, além de oito 

cartas geográficas e anexos contendo dados relacionadas à elaboração das cartas 

(SILVA, 2012). 

Quanto à escolha dos pontos de inquérito, foi realizada uma seleção 

criteriosa pelo pesquisador, cujos parâmetros atenderam a aspectos de ordem 

demográfica, histórica, geográfica, política, econômica, cultural, bem como relativos à 

influência que uns municípios exercem sobre os outros. Além disso, foi estabelecida 

uma distância mínima entre as cidades pesquisadas, que foi de pelo menos 70 km, 

de maneira a abranger todo o Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012). Vale ressaltar 
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que essa seleção das cidades pesquisadas também considerou alguns apontamentos 

sugeridos por Nascentes (1958). 

Na seleção de informantes, foram consideradas as especificações 

estabelecidas no Projeto ALiB e na Dialetologia Pluridimensional (SILVA, 2012). 

Sendo assim, foram escolhidos 32 (trinta e dois) informantes, adotando-se os 

seguintes critérios: 1) sexo: para cada ponto escolhido, foram entrevistados dois 

homens e duas mulheres, sendo um homem e uma mulher de cada geração, fazendo 

um total de 4 informantes por localidade; 2) faixa etária: foi distribuída em duas 

gerações: G1 (geração de jovens de 18 a 32 anos) e G2 (geração de adultos entre 48 

a 62 anos). Para cada ponto, foram selecionados dois informantes da G1 e dois da 

G2; 3) escolaridade: apenas um nível de escolaridade foi abordado, tendo sido 

escolhidos informantes com escolaridade igual ou inferior ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (SILVA, 2012). O pesquisador adotou outros critérios, relativos à seleção 

de informantes, com reforço à característica naturalidade do falante e ao grau de 

mobilidade, que, nesse último caso, deveria ser baixa. 

Quanto à coleta de dados, adotaram-se como base, principalmente, alguns 

modelos dos questionários do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), tendo sido 

aplicados os Questionários Fonético-Fonológico e Semântico-Lexical. Na pesquisa de 

Silva (2012), o Questionário Fonético-Fonológico (QFF) foi constituído de 98 

questões, cujas respostas representaram algumas formas variantes do falar do 

Centro-Oeste Potiguar no que se refere à mudança e à variação dos fonemas ou 

sequências de fonemas vocálicos ou consonânticos.  Os critérios utilizados na 

elaboração dessas questões traduzem a representatividade da variedade linguística 

potiguar (SILVA, 2012). 

Na aplicação do questionário, foram conduzidas entrevistas individuais, 

diretas e in loco, realizadas de forma a extrair a fala espontânea dos 32 informantes 

dos oito municípios da região do Centro-Oeste Potiguar. Os dados foram gravados 

em gravador digital (Panasonic RR-US55), registrados e transcritos pelo 

documentador (SILVA, 2012). 

No que tange à transcrição dos dados, o corpus da pesquisa foi transcrito 

de forma fonética, para as respostas das questões fonéticas. A transcrição fonética foi 

feita com base no Alfabeto Fonético Internacional (IPA), com redução dos sinais e 

diacríticos. Nos Questionários Fonético-Fonológicos (QFF), foi realizada a transcrição 
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fonética do item fonético de cada resposta e do item anterior e posterior a esta (SILVA, 

2012). 

Como já vimos, o Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar está composto 

de cartas geográficas e cartas linguísticas. Dentre estas últimas, foram elaboradas 

cartas fonéticas e cartas léxicas. As cartas fonéticas registram as variantes de um 

fonema ou dos vários fonemas, comprovadas nos pontos investigados (SILVA, 2012). 

Silva (2012) informa que, dentre as 98 questões do QFF, foi possível a 

composição de 63 cartas fonéticas, que representam as formas variantes do falar do 

Centro-Oeste Potiguar no que refere à mudança e à variação fonética. De acordo com 

o autor supracitado, para a formulação dessas cartas, foram seguidas algumas 

orientações como as de frequência da ocorrência, distribuição regular e número de 

variantes fonéticas do item: 

a) frequência da ocorrência: a resposta do informante precisa ter uma 

frequência igual ou superior a 50% das ocorrências da questão, isto é, 

ser a mesma resposta para 16 ou mais informantes, equivalendo à 

metade dos participantes da pesquisa. O item selecionado foi o primeiro 

mais frequente, e, em alguns casos, o segundo também foi escolhido, 

com base na frequência do uso;  

b) distribuição regular: a resposta à pergunta do questionário deve estar 

presente em todas as cidades pesquisadas, apresentada por pelo 

menos um participante de cada ponto; 

c) número de variantes fonéticas: “o item escolhido deve ter, no mínimo, 

duas variantes fonéticas e que uma destas não seja uma ocorrência 

única” (SILVA, 2012, p. 127). 

Sabemos que o nosso fenômeno em estudo, a monotongação, apresenta-

se com duas variantes fonéticas, ou seja, a ocorrência do ditongo e o apagamento do 

glide. Nesse sentido, incluímos no nosso estudo as cartas linguísticas de natureza 

fonética, extraídas do QFF aplicados e analisados por Silva (2012), que apresentaram 

a variação desse fenômeno, incluindo uma e/ou outra variante. Conforme preceitua o 

autor, o Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar constitui um material bastante útil 

para estudos de fenômenos fonéticos da língua, como, por exemplo, a monotongação 

de ditongos decrescentes. 
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4.4 Os procedimentos de análise 
 

A utilização de métodos estatísticos tem permitido a realização de estudos 

sistemáticos da variação linguística, possibilitando evidenciar a centralidade que 

ocupa a variação no entendimento de questões de cunho social, como a comunidade 

de fala, a identidade, a solidariedade ao grupo local etc. (GUY e ZILLES, 2007). Sendo 

assim, pesquisas estritamente qualitativas não conseguem atender adequadamente 

a estudos de variação linguística dessa natureza, sendo necessária a realização de 

análises quantitativas, que possibilitem “[...] ao pesquisador apreender sua 

sistematicidade, seu encaixamento linguístico e social, bem como  a sua eventual 

relação com uma mudança linguística” (GUY e ZILLES, 2007, p. 73). 

Antes de iniciar a seção relacionada aos métodos da pesquisa 

propriamente ditos, reprisamos as nossas variáveis em análise, a fim de tornarmos a 

leitura um pouco mais didática. No subtópico referente aos procedimentos de análises 

dos dados, retomaremos os objetivos aqui delimitados e as hipóteses levantadas.  

 

4.4.1 As variáveis 
 

Nesta pesquisa, as variáveis dependentes são os ditongos decrescentes 

/aj/, /ej/ e /ow/ e suas variantes apresentadas são [a], [e], [o], como ocorre, por 

exemplo, nas palavras “c[aj]xa” ~ “c[a]xa”, “b[ej]jar” ~ “b[e]jar” e “tes[ow]ra” ~ “tes[o]ra”. 

Sendo assim, foi considerada a variável dependente binária, com duas variantes 

possíveis, conforme menciona Coelho et al (2015), encontrada nas construções orais 

de palavras que apresentam ditongos decrescentes, em contexto fonológico de 

consoante seguinte fricativa ou vibrante simples (tepe).  

Selecionamos também variáveis independentes de natureza linguística e 

extralinguística, conforme descrito nos subtópicos abaixo. 

 

4.4.1.1 Variáveis independentes linguísticas 
 

Para a seleção das varáveis linguísticas, foram consideradas as pesquisas 

já realizadas sobre o tema e o material disponível para análise, ou seja, os 

questionários fonético-fonológicos (QFF). Sendo assim, selecionamos o fator contexto 

fonológico seguinte, tepe e fricativa, por ser esse o fator linguístico que mais favorece 

a ocorrência do fenômeno em foco.  
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Salienta-se que, nesta pesquisa, não foi considerado para análise o 

contexto anterior ao ditongo, tendo em vista que, na literatura, não é considerado um 

fator relevante para ocorrência do fenômeno. Como a nossa análise parte de um 

corpus composto por cartas linguísticas, sendo, em sua maioria, palavras da classe 

dos substantivos, também não foi possível analisar o fator classe de palavras. Outros 

fatores linguísticos, considerados em algumas pesquisas citadas no primeiro capítulo, 

como a tonicidade da sílaba e a localização morfológica do ditongo, também não foram 

considerados neste trabalho, devido à quantidade limitada de dados do nosso corpus 

para esses tipos de análises e a necessidade de dar uma delimitação mais restrita ao 

nosso objeto de pesquisa. 

Nos QFF aplicados por Silva (2012), foram encontradas duas ocorrências 

únicas de ditongo decrescente em contexto anterior às consoantes oclusivas velares 

[g] e [k], nas palavras “manteiga” e “louco”. Sendo assim, optamos por excluir essas 

palavras da nossa análise, pois são ocorrências únicas desses contextos fonológicos 

e, na literatura pesquisada, mostra-se favorável apenas para o ditongo /ow/. 

 

4.4.1.2 Variáveis independentes extralinguísticas 
 

Na seleção das variáveis extralinguísticas, utilizamos os grupos de fatores 

que atendessem às mesmas variáveis apresentadas no Atlas Geolinguístico do Litoral 

Potiguar (2007) e no Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar (2012). Nesse caso, 

foram selecionados os grupos de fatores gênero, faixa etária e localização geográfica. 

Abaixo, relacionamos como foi realizada a abordagem de cada um desses grupos de 

fatores. 

a) Gênero: selecionamos os sexos masculino e feminino; 

b) Faixa etária: considerando a existência da diferença entre as duas faixas 

etárias apresentadas em cada um dos dois atlas em análise, buscamos 

estabelecer duas faixas etárias que atendessem às categorias de idade 

dos informantes, estabelecidos nessas duas fontes de pesquisa. Sendo 

assim, estabelecemos as duas faixas etárias: a dos mais jovens, de 18 

a 32 anos, e a dos mais velhos, de 48 a 62 anos de idade; 

c) Localidade: os pontos de inquérito estabelecidos foram aqueles 

abordados por Pereira (2007) e Silva (2012). São, pois, as cidades norte-

rio-grandenses de Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Janduís, Macau, 
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Angicos, Currais Novos, Caicó, Canguaretama, Touros, Areia Branca e 

Natal. Considerando que o município de Macau foi estudado pelos dois 

pesquisadores referendados, consideramos os dados dos dois 

pesquisadores em nossa análise. Assim, a cidade de Macau possui mais 

dados que as demais, o que não constitui uma limitação para nossa 

pesquisa, pois trabalhamos com dados percentuais. Nesse caso, são 12 

pontos de inquérito em análise. 

Considerando os grupos de fatores extralinguísticos abordados no ALiPTG 

(2007) e no Atlas Linguístico do Centro Oeste Potiguar (2012), ressaltamos a 

impossibilidade de estabelecermos outros fatores de ordem social em nossa análise, 

sobretudo o fator grau de escolaridade do falante, visto que este tem se mostrado 

significativo em algumas análises mais recentes realizadas. 

 

4.4.2 Procedimentos para análises dos dados  

 

Em pesquisas de cunho quantitativo, faz-se necessário inicialmente obter 

as informações “[...] sobre a quantidade de dados e sobre a proporção dos vários 

tipos de observações” (GUY e ZILLES, 2007, p. 81, grifos dos autores).  

Nessa perspectiva, em posse dos questionários fonético-fonológicos dos 

dois atlas em estudo, a primeira etapa consistiu em estabelecermos uma estimativa 

da ocorrência da monotongação no estudo proposto. Para tanto, pretendemos 

primeiro relacionar e contar todas as palavras que contêm ditongos decrescentes /aj/, 

/ej/ e /ow/ que ocorrem em contexto seguinte de consoante fricativa e vibrante simples 

/ſ/ e, em seguida, identificar a proporção das ocorrências do apagamento da semivogal 

/j/ ou /w/ em contraste com o não apagamento em cada categoria de análise, com a 

finalidade de observarmos se há alguma evidência sistemática na porcentagem de 

ocorrência e não ocorrência do fenômeno em foco. Para compilarmos essas 

informações, fizemos uso de uma tabela simples no Microsoft Office Excel (2016).  

Para que seja possível a leitura dos dados obtidos por meio do programa 

estatístico, é necessário possibilitar a entrada desses dados no sistema por meio de 

códigos. Para tanto, aplicamos códigos aleatórios. Dessa forma, a segunda parte dos 

procedimentos consiste em, a partir das informações coletadas, construirmos uma 

tabela no excel (formato .csv) com as ocorrências, considerando as seguintes 

codificações:  
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Quadro 5 - Especificações das variáveis dependentes e independentes 

Descrição                                                 Codificação 

Elemento descritivo 

/aj/ A 

/ej/ E 

/ow/ O 

Variáveis dependentes 

ditongo 0 

monotongação 1 

Variáveis independentes linguísticas 

Contexto fonológico seguinte 

fricativa F 

vibrante simples (tepe) V 

Variáveis independentes extralinguísticas 

gênero 

masculino H 

feminino M 

faixa etária 

mais jovens 1 

mais velhos 2 

Localidade 

Mossoró 1 

Apodi 2 

Pau dos Ferros 3 

Janduís 4 

Macau 5 

Angicos 6 

Currais Novos 7 

Caicó 8 

Natal 9 

Canguaretama 10 

Touros 11 
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Areia Branca 12 

                             Fonte: Elaboração própria. 

 

A terceira parte dos nossos procedimentos consiste nas rodadas 

estatísticas, quando elaboramos um banco de dados para realizar a análise 

quantitativa dos dados obtidos. Para tanto, utilizamos o pacote de programa estatístico 

R10, que utiliza a linguagem de programação R, largamente usada em análise de 

dados estatísticos. De modo substanciado, o R é um sistema de programação para 

estudos e análises estatísticas, cujo funcionamento ocorre basicamente por meio da 

inserção de linhas de comando e funções, criadas pelo usuário, adaptadas ou 

copiadas da biblioteca do sistema. Conforme Coelho et al (2015), para os principiantes 

em pesquisas sociolinguísticas, qualquer programa estatístico que calcule percentuais 

pode ser utilizado. Dessa forma, a nossa escolha pelo programa R em detrimento de 

alguns mais utilizados em pesquisas de cunho sociolinguístico, como, por exemplo, o 

VARBRUL (GoldVarb X), deu-se pelo fato de o programa R atender a todas as 

necessidades para as análises estatísticas propostas neste trabalho e também ser 

gratuito, além de certa familiaridade que se tem com o programa, adquirida em 

disciplina do mestrado e na elaboração de um artigo científico.  

Com o auxílio desse software, realizamos a quantificação dos dados 

linguísticos e a correlação de variáveis, com foco nas hipóteses apresentadas, 

buscando responder as questões de pesquisa. Compuseram a nossa amostra todas 

as palavras que apresentaram as variantes fonológicas /ej/, /ow/ e /aj/, em contexto 

seguinte de consoante fricativa ou vibrante simples do corpus coletado.  

Para elaborarmos o envelope da variação, trabalhamos na construção de 

tabelas de frequência referentes a cada uma das palavras e, em seguida, elaboramos 

a tabela de contingência, considerando a hipótese nula e a hipótese alternativa, ou 

seja, realizamos a contagem da ocorrência e não ocorrência da monotongação, 

considerando os fatores linguísticos e sociais aqui descritos. Por meio da tabela de 

contingência, por exemplo, foi possível realizar o cálculo de frequência observada da 

 
10 De acordo com Peternelli e Melo (2012), o sistema R foi um programa criado em 1996, pelos 
estatísticos Ross Ihaka e Robert Gentleman. O ambiente do R oferece uma linguagem orientada a 
objetos que, aliada a um ambiente integrado, como o R Studio, permite a manipulação de dados. Trata-
se de um software livre, disponível no sítio (http://www.R-project.org). 
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monotongação na amostra para as cidades pesquisadas e a frequência de 

monotongação entre os ditongos /ej/, /aj/ e /ow/. 

 Suponhamos a hipótese de que o ponto de inquérito (cidade) influencia a 

produção de uma ou outra forma monotongada. Assim, temos uma variável 

independente ponto de inquérito, composta pelos fatores enumerados de 1 a 12, em 

que cada número corresponde, respectivamente, a uma das cidades relacionadas 

conforme o quadro 5. As variáveis dependentes apresentam duas possibilidades, ou 

ocorre /aj/, /ej/ e /ow/ ou ocorre /a/, /e/ e /o/, codificadas respectivamente como 0 ou 

1, já que o objetivo é analisar o fenômeno de apagamento das semivogais /j/ ou /w/ 

nos ditongos. De acordo com Oliveira (2009, p. 99), “em estatística, normalmente a 

variante codificada como 1 recebe o nome de sucesso, em oposição à denominação 

fracasso para a variante codificada como 0”. Nesse sentido, testamos todas as nossas 

hipóteses, obedecendo sempre a esse mesmo procedimento para cada uma delas. 

Se utilizarmos o modelo de regressão logística para a análise das variáveis 

[aj], [ej] e [ow] (0) e [a], [e] e [o] (1), tendo como variável independente o ponto de 

inquérito, poderemos determinar a influência da localidade (cidade) na probabilidade 

de sucesso da variável dependente, ou seja, na probabilidade de utilização das 

variantes [a], [e] e [o]. Além disso, o modelo permite a análise simultânea do efeito de 

múltiplas variáveis independentes (OLIVEIRA, 2009). 

Na sequência, que consiste na quarta parte dos procedimentos, foram 

testadas as hipóteses apresentadas. De acordo com Guy e Zilles (2007), para 

testarmos uma hipótese, devemos propor uma hipótese nula, que vai negar a hipótese 

apresentada. Por exemplo, adotando-se como hipótese alternativa o fato de que o 

ponto de inquérito influencia na ocorrência da monotongação dos ditongos /aj/, /ej/ e 

/ow/, a hipótese nula vai dizer que não, que a variável independente ponto de inquérito 

não influencia na ocorrência do fenômeno variável da monotongação, ou seja, não 

existe influência da variável independente sobre a variável dependente. Para 

testarmos as nossas hipóteses, foi realizado o teste do qui-quadrado, de acordo com 

Guy e Zilles (2007). Esse tipo de teste é utilizado para estimar se a hipótese de um 

pesquisador sobre a população está correta, usando-se os dados da amostra, o que 

se aplica ao objetivo desta pesquisa. 

Guy e Zilles (2007) ratificam que, em pesquisas no âmbito da 

sociolinguística variacionista, convencionalmente se usa o nível de significância de 
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0,05 (p-valor), ou seja, uma amostra terá significância estatística quando p<0,05, 

sendo este o valor para “p” que determinamos para esta pesquisa. 

O quinto passo consiste em apresentar os resultados obtidos. Para isso, 

elaboramos gráficos em forma de colunas verticais, mais apropriados para variáveis 

descontínuas (GUY e ZILLES, 2007). Os gráficos foram elaborados no programa 

Microsoft Office Excel (2016), pois, mesmo não sendo um programa destinado 

especificamente para essa finalidade, atende às necessidades da nossa pesquisa. 

Um outro recurso que utilizamos para síntese dos resultados foi um mapa interativo, 

que elaboramos com uso do programa ArcGIS, um sistema de informações 

geográficas adequado para elaboração de mapas, quando foram especificadas as 

porcentagens de monotongação em cada uma das localidades pesquisadas. 

Posteriormente, disponibilizamos os dados no site do Grupo de Estudos em 

Linguística Computacional – GELC (https://gelc.netlify.app/). 

Finalmente, na última etapa, interpretamos os dados obtidos e verificamos 

se as hipóteses estabelecidas foram confirmadas ou refutadas. Como na maior parte 

das pesquisas cientificas, as hipóteses formuladas serão testadas e refinadas, talvez 

algumas sejam descartadas e outras novas criadas (GUY e ZILLES, 2007, p. 39). 

Sendo assim, o próximo capítulo do nosso trabalho consiste na apresentação e na 

análise dos dados, quando confirmaremos ou refutaremos as hipóteses estabelecidas 

na nossa pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O presente capítulo apresenta o tratamento dos dados coletados no corpus 

proposto e as análises realizadas, a partir dos resultados obtidos nas rodadas 

estatísticas no programa R. Sendo assim, iremos realizar os cruzamentos dos dados 

das nossas variáveis independentes (gênero, faixa etária, localidade e contexto 

fonológico seguinte ao ditongo) com as variáveis dependentes (ditongos /aj/, /ej/, 

/ow/), de acordo com as questões de pesquisa e as hipóteses apresentadas. Antes, 

porém, pretendemos realizar uma rodada estatística para cada um dos três ditongos 

em análise, para percebermos como se apresenta a ocorrência da monotongação na 

amostra em estudo.  

 

5.1 Frequência de uso da monotongação dos ditongos /aj/, /ej/, /ow/ 
 

Nesta seção, apresentaremos os resultados da análise sobre os índices de 

monotongação dos ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/ na comunidade de fala 

potiguar. 

No gráfico 1 apresentamos a porcentagem de uso das variáveis 

dependentes.  

Gráfico 1 –Frequência de uso da monotongação do ditongo /aj/, /ej/, /ow/ 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Na tabela 1, que segue abaixo, exibimos os percentuais de uso das 

variáveis dependentes, conjugados com os valores brutos obtidos. 

 

Tabela 1- Frequência da monotongação de /aj/, /ej/, /ow/ 

 Ditongo Não ocorre Ocorre Total 

valor 
aj 

45 43 88 

% 51,1 48,9 19,7 

valor 
ej 

25 224 249 

% 10 90 55,7 

valor 
ow 

29 81 110 

% 26,4 73,6 24,6 

TOTAL VALOR 99 348 447 

TOTAL (%) 22,1 77,9  

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando as porcentagens de ocorrência de monotongação dos 

ditongos /aj/, /ej/, /ow/, com valores respectivos de 48,9%, 90% e 73,6%, podemos 

confirmar, em acordo com demais estudos já realizados, o quanto a monotongação 

está difundida no PB. Os dados apresentados demonstraram uma ocorrência maior 

de apagamento do glide para o ditongo /ej/ (90%), correspondente a 224 dados brutos 

do total de 249 para esse ditongo, ao passo que a monotongação do ditongo /ow/, 

considerado na literatura como quase totalmente implementada, mostrou-se com 

percentual um pouco menor, 73,6%, referente a 81 dados brutos do total de 110. Dos 

três ditongos, o ditongo /aj/ mostra-se o mais “resistente” à ocorrência da regra 

variável, conforme os menores índices de monotongação em relação aos demais 

ditongos, concordando com os estudos de Cabreira (1996), Silva (2004) e Hora 

(2007).  

Outros autores, como Cysne (2016), atestaram que o apagamento do glide 

no ditongo /ej/ constitui variação estável. Justiniano (2012), sobre o ditongo /ej/ no 

estado do Amazonas, indica a existência uma possível mudança em tempo aparente, 

em favor do monotongo [e], já que, na comunidade pesquisada, a forma inovadora 

(monotongação) é mais evidente nos grupos mais jovens, das três faixas etárias 

analisadas. Sendo assim, o elevado percentual de monotongação do ditongo /ej/ nos 

dados apresentados pode indicar a necessidade de realização de estudos 

diageracionais para verificar se a monotongação desse ditongo já caminha para um 
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processo de mudança linguística na comunidade de fala potiguar. Outrossim, esses 

resultados podem confirmar o quanto o monotongo [e] já se encontra difundido no PB. 

É importante ressaltar que, tendo em vista os resultados da amostra, não 

se pode afirmar que a monotongação do /ej/ se encontra mais consolidada que a 

monotongação do /ow/. O favorecimento maior do monotongo [e] em relação ao 

monotongo [o] pode estar associado ao maior número de palavras com ditongo /ej/ 

em contexto seguinte de tepe, pois, dos nove vocábulos com ditongo /ej/, apenas três 

encontram-se em contexto posterior de consoante fricativa. Na literatura, Santos 

(2012), Freitas (2017) e Silveira (2019) indicam que o contexto tepe é mais 

favorecedor se comparado ao de fricativa para o ditongo /ej/.  

No que se refere ao ditongo /ow/, das palavras que apresentaram esse 

ditongo em contexto de tepe e consoante fricativa, o monotongo [o] não se mostrou 

categórico ou quase categórico na palavra “ouvido”, conforme carta 022 (PEREIRA, 

2007) e carta 42 (SILVA, 2012), referente aos dados das regiões intermediárias de 

Mossoró e Caicó, onde temos um percentual de apenas 27,5% para favorecimento do 

monotongo [o], já que, das quarenta ocorrências, somente onze apresentaram a regra 

variável, favorecendo um número elevado de conservação do ditongo /ow/ nessas 

regiões e na amostra. Já para o vocábulo “tesoura” da carta fonética 4 (SILVA, 2012) 

e da carta 032 (PEREIRA, 2007), o monotongo [o] mostrou-se categórico nos 

municípios em análise que pertencem às regiões intermediárias de Mossoró e Caicó.    

 

5.2 Variáveis dependentes em função das variáveis sociais 

 

Neste subtópico, abordaremos os resultados do cruzamento da variável 

dependente em função das variáveis extralinguísticas gênero, faixa etária e 

localidade. 

 

5.2.1 Variável gênero 

 

No gráfico 2, que se apresenta abaixo, estão expressas as percentagens 

de ocorrência e não ocorrência do fenômeno variável da monotongação em função da 

variável social gênero. 
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Gráfico 2–Resultados da variável dependente em função da variável gênero 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vejamos, na tabela 2, a atuação do fator gênero quanto à aplicação da 

regra variável da monotongação na fala potiguar, onde apresentamos, além dos 

percentuais, os valores brutos obtidos. 

 

Tabela 2 - Realização de monotongação por gênero 

 Gênero Não ocorre Ocorre Total 

valor 
feminino 

44 180 224 

% 19,6 80,4 50,1 

valor 
masculino 

55 168 223 

% 24,7 75,3 49,9 

TOTAL VALOR 99 348 447 

TOTAL (%) 22,1 77,9  

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se que, na amostra do estudo apresentado, há uma discreta 

diferença entre o apagamento da semivogal entre os gêneros feminino e masculino 

de apenas 5,1% para o sexo feminino, o que não pode ser considerado como 

significativo para a análise. Considerando o valor de p = 0,2, ou seja, maior que 0,05, 

nesta pesquisa, verifica-se que o fator gênero não se mostra relevante à ocorrência 

Não ocorrência da monotongação (%) Ocorrência da monotongação (%)

Feminino 19,6% 80,4%

Masculino 24,7% 75,3%
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da monotongação dos ditongos decrescentes no estado do Rio Grande do Norte, o 

que confirma a primeira informação da nossa primeira hipótese apresentada, a de que 

a variável social gênero não possui relação com o conteúdo linguístico do estado do 

RN.  

Esse resultado corrobora com a pesquisa realizada por Toledo (2011) e 

Cysne (2016), no estudo da monotongação do ditongo /ej/ em Porto Alegre e 

Fortaleza, respectivamente, e Silveira (2019), para os ditongos /ej/ e /ow/, quando 

compartilham que a variável sexo parece ter um desempenho neutro no processo de 

ocorrência da monotongação desses ditongos. Freitas (2017), para os três ditongos 

/aj/, /ej/ e /ow/, também informa a inexistência de relação da monotongação com o 

fator social gênero. Em contrapartida, nossos resultados divergem dos apresentados 

por Santos (2012) e Justiniano (2012), que indicam um favorecimento pelo gênero 

masculino na supressão do glide no ditongo /ej/, e por Ribeiro (2017), para os três 

ditongos.  

 

5.2.2 Variável faixa etária 

 

No gráfico abaixo, consta a amostra do estudo referente aos resultados da 

variável dependente em função da variável social faixa etária. 
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Gráfico 3 –Resultados da variável dependente em função da variável faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os dados apresentados, considerando que, no teste do qui-

quadrado, o “p-valor” foi maior que 0,05, ou seja, 0,09, não podemos afirmar a 

hipótese de que o fator social faixa etária possui influência na forma monotongada, 

em termos estatísticos. Diante do exposto, podemos reafirmar que a nossa primeira 

hipótese foi confirmada. 

Ressaltamos que a nossa análise partiu dos corpora com abrangência dos 

falares de comunidades de fala potiguar. Em pesquisas realizadas em outras regiões 

do Brasil, como a de Bassi e Mozer (2014), para Centro Trindade/Continente (SC), a 

variável independente faixa-etária apresentou significância estatística em favor dos 

mais velhos, que monotongam mais. Fernandes (2019) também indica um 

favorecimento da monotongação na faixa etária dos mais velhos, para os ditongos /ej/ 

e /ow/. Para o ditongo /aj/, Freitas (2017) informa que os mais jovens é quem usam 

mais a forma inovadora. Os resultados da nossa análise corroboram em parte com 

aqueles encontrados por Toledo (2011), Santos (2012) e Cysne (2016), para o ditongo 

/ej/; por Freitas (2017) e Silveira (2019), para os ditongos /ej/ e /ow/; e por Cristofolini 

(2011), para o ditongo /ow/, quando informam que o fator idade não é significativo para 

a ocorrência da forma monotongada.  
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5.2.2 Variável localidade 

 

Apresentaremos abaixo, em forma de gráfico e tabelas, os dados referentes 

aos resultados da variável dependente em função da variável independente 

localidade. 

 

Gráfico 4 –Resultados da variável dependente em função da variável localidade (cidade) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No gráfico 4, apresentamos as cidades com maior incidência de 

monotongação em ordem decrescente. Conforme se observa na tabela 3, 

apresentada abaixo, é possível analisar que os informantes das cidades de Natal 

(capital), Areia Branca, Touros, Canguaretama e Mossoró apresentaram uma maior 

ocorrência de monotongação, nas porcentagens de 91.1%, 88%, 85.7%, 81,5% e 80% 

respectivamente, cujas frequências foram calculadas a partir dos dados brutos 51/56, 

22/25, 24/28, 22/27, 28/35, respectivamente. No entanto, na análise estatística 

realizada, o fator cidade não foi considerado relevante na pesquisa, apresentando um 
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valor “p” igual a 0,1. Sendo assim, nossa segunda hipótese, de que as cidades polos 

(Natal, Mossoró e Caicó) exercem influência linguística, no que concerne à 

monotongação, sobre as cidades circunvizinhas, foi parcialmente refutada, tendo em 

vista que o município de Caicó não figura como um dos que mais realizam a forma 

monotongada dos ditongos em estudo.  

 

Tabela 3 - Realização de monotongação por cidade 

 Cidade Não ocorre Ocorre Total 

valor 
Mossoró 

7 28 35 

% 20 80 7,8 

valor 
Apodi 

9 27 36 

% 25 75 8,1 

valor 
P. dos Ferros 

8 28 36 

% 22,2 77,8 8,1 

valor 
Janduís 

8 27 35 

% 22,9 77,1 7,8 

valor 
Macau 

15 47 62 

% 24,2 75,8 13,9 

valor 
Angicos 

10 25 35 

% 28,6 71,4 7,8 

valor 
C. Novos 

11 25 36 

% 30,6 69,4 8,1 

valor 
Caicó 

14 22 36 

% 38,9 61,1 8,1 

valor 
Natal 

5 51 56 

% 8,9 91,1 12,5 

valor 
Canguaretama 

5 22 27 

% 18,5 81,5 6 

valor 
Touros 

4 24 28 

% 14,3 85,7 6,3 

valor 
A. Branca 

3 22 25 

% 12 88 5,6 

TOTAL VALOR 99 348 447 

TOTAL (%) 22,1 77,9  

Fonte: Elaboração própria  

 

Entretanto, se considerarmos o fator localidade, podemos perceber que, 

principalmente nos entornos das duas maiores cidades do estado, Natal (capital) e 

Mossoró, existe uma maior incidência de ocorrência de monotongação, podendo-se 

inferir que essas cidades podem estar exercendo certa influência no processo de 

ocorrência desse fenômeno nas cidades do entorno, considerando que cidades mais 
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distantes desses polos e mais próximas às cidades paraibanas, como é o caso de 

Currais Novos e Caicó, apresentam menores índices de monotongação em relação 

às demais. Podemos observar essas informações na figura abaixo, que apresenta as 

percentagens de ocorrência da monotongação nas cidades potiguares em estudo. 

 

Figura 5 – Distribuição do fenômeno da monotongação nos pontos de inquérito pesquisados 

 
Fonte: Adaptado do Wikipédia  

 

Considerando os dados apresentados na tabela 3, os nossos resultados 

corroboram com aqueles encontrados por Santos (2012), para as capitais do Norte; 

Justiniano (2012), para cidades da microrregião do Alto Rio negro (AM); e Ribeiro 

(2017), para os municípios Oliveira Fortes e Belmiro Braga (MG), que indicam relação 

entre a ocorrência do fenômeno variável da monotongação e o fator localidade e 

divergem das conclusões de Silveira (2019), para as cidades do Sul Porto Alegre  e 

Flores da Cunha (RS), Florianópolis e Chapecó (SC) e Curitiba e Pato Branco (PR), 

quando informa que, entre os pontos de inquéritos pesquisados, não ocorre diferença 

significativa de índices de monotongação. 

Para retomarmos a terceira hipótese deste estudo, devemos analisar a 

tabela 4, que segue abaixo. 
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Tabela 4 - Relação entre cidade e monotongação de cada ditongo                                                                                                         

Cidade Ditongo Não ocorre Ocorre Total 
  valor % valor % valor % 

Mossoró 

aj 2 25 6 75 8 1,8 
ej 1 5,3 18 94,7 19 4,3 
ow 4 50 4 50 8 1,8 

Apodi 

aj 5 62,5 3 37,5 8 1,8 
ej 2 10 18 90 20 4,5 
ow 2 25 6 75 8 1,8 

P. dos Ferros 

aj 3 37,5 5 62,5 8 1,8 
ej 1 50 19 95 20 4,5 
ow 4 50 4 50 8 1,8 

Janduís 

aj 3 37,5 5 62,5 8 1,8 
ej 1 5,3 18 94,7 19 4,3 
ow 4 50 4 50 8 1,8 

Macau 

aj 10 83,3 2 16,7 12 2,7 
ej 2 5,7 33 94,3 35 7,8 
ow 3 20 12 80 15 3,4 

Angicos 

aj 4 50 4 50 8 1,8 
ej 4 21,1 15 78,9 19 4,3 
ow 2 25 6 75 8 1,8 

C. Novos 

aj 6 75 2 25 8 1,8 
ej 1 50 19 95 20 4,5 
ow 4 50 4 50 8 1,8 

Caicó 

aj 7 87,5 1 12,5 8 1,8 
ej 3 15 17 85 20 4,5 
ow 4 50 4 50 8 1,8 

Natal 

aj 2 25 6 75 8 1,8 
ej 2 6,2 30 93,8 32 7,2 
ow 1 6,2 15 93,8 16 3,6 

Canguaretama 

aj 2 50 2 50 4 0,9 
ej 3 20 12 80 15 3,4 
ow 0 0 8 100 8 1,8 

Touros 

aj 1 25 3 75 4 0,9 
ej 3 18,8 13 81,2 16 3,6 
ow 0 0 8 100 8 1,8 

A. Branca 

aj 0 0 4 100 4 0,9 
ej 2 14,3 12 85,7 14 3,1 
ow 1 14,3 6 85,7 7 1,6 

TOTAL VALOR e (%) 99 22,1 348 77,9 447 
Significância: 2.573128e-12 

 
Fonte: Elaboração própria 

A hipótese terceira da nossa análise informa que o processo de redução de 

cada um dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/ ocorre de forma diferenciada em cada ponto de 
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inquérito analisado, de maneira que essas cidades apresentam pelo menos um dos 

monotongos [a], [e], [o] como mais preponderante.  De acordo com os dados 

apresentados na tabela 4 e o valor de “p” < 0,05, podemos confirmar a nossa hipótese. 

Ademais, pode-se verificar que  todas as cidades pesquisadas que 

apresentaram predominância de ocorrência da monotongação do ditongo /ej/ 

pertencem à região geográfica intermediária de Mossoró (Mossoró, Apodi, Pau dos 

Ferros, Macau, Angicos e Janduís) e à região geográfica intermediária de Caicó 

(Currais Novos e Caicó), enquanto que Canguaretama e Touros, pertencentes à 

região de Natal, apresentaram-se categóricas para a supressão da semivogal do 

ditongo /ow/. Para a capital Natal, houve uma porcentagem igual para monotongação 

de /ej/ e /ow/, 93,8% para cada um desses ditongos. Apenas a cidade de Areia Branca, 

pertencente à região geográfica intermediária de Mossoró, apresentou-se categórica 

para o apagamento da semivogal do ditongo /aj/. Esse fato pode estar associado à 

ocorrência de apenas uma palavra com o ditongo /aj/ para essa localidade, que se 

apresentou determinante para a supressão do glide (“caixa”), já que, nas quatro 

ocorrências, é verificada a supressão do glide, visto que a monotongação dos ditongos 

/ej/ e /ow/ também apresenta índices bem elevados para esse ponto de inquérito 

(85,7%).  

Dessa forma, podemos inferir a existência de uma certa relação entre a 

predominância de monotongação de cada um desses ditongos com a proximidade 

entre as cidades potiguares, ainda que esse fato não seja concludente. Ainda assim, 

podemos confirmar que a monotongação dos três ditongos apresentados ocorre de 

maneira proeminentemente diferenciada nas cidades potiguares, conforme 

demonstrado na tabela 4 e ilustrado na figura 6 apresentada abaixo. 
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Figura 6 – Distribuição do fenômeno da monotongação por ditongo nas cidades pesquisadas 

 

Fonte: Adaptado do Wikipédia  

  

5.3 Variável dependente em função da variável linguística 

 

Abaixo, na tabela 5, apresentamos os resultados referentes ao cruzamento 

da variável dependente com a variável independente linguística contexto seguinte ao 

ditongo, quando, como já informado, iremos abordar o contexto fonológico seguinte 

de consoante tepe ou fricativa. 

 

Tabela 5 - Monotongação por contexto seguinte de consoante fricativa ou tepe 

 Contex. 
Seg. 

Não ocorre Ocorre Total 

valor 
Fricativa 

88 132 220 

% 40 60 49,2 

valor vibrante 
simples 

11 216 227 

% 4,8 95,2 50,8 

TOTAL VALOR 99 348 447 

TOTAL (%) 22,1 77,9 
Fonte: Elaboração própria 

 

Uma outra forma de observarmos esses dados é através do gráfico 5, onde 

é possível verificarmos as diferenças percentuais entre ocorrência e não ocorrência 

do fenômeno variável entre os contextos seguintes ao ditongo de consoante tepe e 

fricativa. 
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Gráfico 5 –Resultados da variável dependente em função da variável contexto seguinte ao ditongo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nos dados analisados, foi possível considerarmos palavras com a presença 

das consoantes fricativas palato-alveolar desvozeada [ʃ], palato-alveolar vozeada [Ʒ] 

e fricativa labial [v] em contexto seguinte aos ditongos decrescentes /aj/, /ej/ ou /ow/. 

De acordo com a tabela 5, é possível percebermos a quase categorização de 

ocorrência da monotongação diante de tepe /ſ/, já que se apresenta com percentual 

de 95,2%, e o elevado índice apresentado em favor do monotongo para contexto 

seguinte à consoante fricativa (60%). Além disso, o valor de “p” apresentado nos dá 

quase 100% de confiança estatística para admitirmos que a monotongação está 

sendo favorecida pelo contexto seguinte ao ditongo de consoante vibrante simples e 

fricativa. Podemos assim confirmar a quarta e última hipótese apresentada, uma vez 

que se pode depreender que o favorecimento de ocorrência da regra variável nos três 

ditongos está intimamente relacionado ao contexto linguístico seguinte ao ditongo, de 

consoante fricativa e tepe.  

Os nossos resultados também corroboram com os de Toledo (2011), Haupt 

(2011b), Freitas (2017) e Silveira (2019), que indicam o contexto fonológico posterior 

ao ditongo de consoante fricativa e tepe, como favorecedores de supressão do glide. 

Assemelhando-se aos estudos de Toledo (2011) e Silveira (2019), para o ditongo /ej/, 

que também apresentaram percentuais semelhantes, com índice de apagamento da 

Significância: 3.605067e-19  
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semivogal anterior à tepe de 96% e de 90,5%, e para consoante fricativa, com 

porcentagens de 51% e 40,0%, respectivamente.  

Ainda confirmando os nossos resultados, vemos que Haupt (2011b) e 

Freitas (2017) encontram percentuais de monotongação ainda mais elevados nesses 

dois contextos (tepe e fricativa). Haupt (2011b) informa que, em sílabas abertas, a 

monotongação do /ej/ é bastante elevada nos dois contextos, com 98,3% de 

preferência pela forma monotongada em contexto de tepe e 91,6% para fricativa. 

Freitas (2017) confirma que o contexto de tepe é favorecedor à monotongação de /ej/ 

em 95,4% e em 90.9% para /ow/, sendo que, para o contexto de fricativas, há uma 

ocorrência de 79,5% para redução do ditongo /ej/ nesse contexto e 70% para /aj/. 

Considerando as análises aqui apresentadas, no próximo capítulo tecemos 

as nossas considerações finais, quando sintetizamos as principais ideias e resultados 

alcançados nesta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A proposta inicial deste trabalho foi, a partir de uma análise variacionista, 

analisar de que maneira a monotongação dos ditongos decrescentes /aj/, /ej/ e /ow/ 

apresentava-se nas variedades de língua potiguar, de forma a identificarmos as 

possíveis relações de condicionadores linguísticos e extralinguísticos na ocorrência 

desse fenômeno variável. O nosso corpus partiu de dois atlas linguísticos constituídos, 

a saber: Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar – ALiPTG (PEREIRA, 2007) e Atlas 

Linguístico do Centro Oeste Potiguar (SILVA, 2012). 

As análises aqui apresentadas nos permitiram atestar que, como em outras 

regiões do país, a monotongação já está bastante difundida na fala potiguar, já que 

não é um fenômeno exclusivo do português falado no Rio Grande do Norte.  

Verificamos que o condicionador localidade exerce alguma influência no 

processo da monotongação na fala potiguar, pois foram percebidas diferenças 

significativas entre índices de monotongação entre os pontos de inquérito em estudo. 

Além disso, parece-nos que a proximidade territorial entre as cidades potiguares em 

estudo pode, de certa forma, estar exercendo influência na ocorrência da 

monotongação, já que, em cada uma das três regiões geográficas intermediárias do 

estado (Natal, Mossoró e Caicó), pode ser considerada a influência do âmbito 

geográfico neste aspecto, quando apresenta um monotongo mais proeminente em 

cada uma dessas regiões, de forma quase categórica. 

Os demais fatores sociais, gênero e faixa etária do falante, não 

apresentaram relevância estatística na supressão do glide nos ditongos em análise. 

Sendo assim, como em outras pesquisas realizadas em outras regiões do país, no 

estado do Rio Grande do Norte, esses condicionadores não possuem influência na 

realização da monotongação. 

O condicionador linguístico contexto fonológico seguinte ao ditongo de tepe 

e consoante fricativa são contextos propícios para a supressão da semivogal nos 

ditongos em análise, sobretudo em contexto de consoante tepe, quando foi 

apresentada uma quase categorização de ocorrência do apagamento do glide na fala 

potiguar. Acreditamos que essa diferença considerável em favor do contexto tepe 

pode estar associada ao ditongo /ej/, já que o nosso corpus dispunha de uma maior 

quantidade de palavras com esse ditongo em contexto de tepe e, de acordo com a 

literatura, na monotongação de /ej/, o contexto tepe é mais favorável que o de fricativa. 
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A realização da monotongação no RN parece ser controlada tanto por 

fatores linguísticos quanto sociais. Dentre os fatores linguísticos, está contexto 

seguinte ao ditongo de consoante tepe e fricativa e, dentre os sociais, o ponto de 

inquérito, conforme foi observado nas análises aqui apresentadas. 

Ademais, podemos depreender que o fenômeno da monotongação 

continua a se expandir, mas as duas formas, ditongada e monotongada, permanecem 

vivas nas variedades de língua potiguar, o que parece configurar que esse fenômeno 

se encontra em variação estável no RN. De acordo com a nossa análise, foi possível 

observarmos que, na fala potiguar, a monotongação do /ow/ foi quase categórica na 

região geográfica intermediária de Natal (municípios do litoral leste em análise). A 

monotongação do ditongo /aj/ apresentou-se um pouco menos difundida em 

comparação com os demais ditongos analisados /ej/ e /ow/. No aspecto geral, a 

monotongação do /ej/ apresentou uma quase categorização de supressão do glide. 

Entretanto, mesmo que os índices elevados de monotongação apresentados apontem 

que esse fenômeno é adotado por um amplo número de falantes potiguares, não é 

possível, por meio desta pesquisa, assumirmos que haja o início de uma possível 

mudança linguística no RN em favor do monotongo, considerando que, de acordo com 

os critérios labovianos, na identificação de um processo de mudança linguística, o 

principal fator a ser analisado é a faixa etária, mediante a análise de, no mínimo, três 

faixas etárias distintas. Oliveira (2012) ainda informa que, quando não se identifica 

uma diferença estatisticamente significativa entre duas faixas etárias analisadas, há 

um forte indício de que não existe processo de mudança linguística em progresso, já 

que, segundo o autor, a análise de duas faixas etárias poderá servir como recurso de 

análise para identificação de um processo de mudança linguística em progresso. No 

caso da nossa pesquisa, o fator faixa etária não apresentou significância estatística.  

O uso de ferramentas estatísticas apresentadas nesta pesquisa possibilitou 

a realização de correlações existentes entre as nossas variáveis independentes 

(gênero, faixa etária, localidade de contexto linguístico seguinte ao ditongo) e a nossa 

variável dependente ditongos decrescentes, já que permitiu a quantificação e a 

manipulação dos dados do nosso corpus. Este trabalho destaca-se por ser inovador, 

uma vez que opera com a manipulação e o tratamento estatístico de dados 

concernentes à regra variável da monotongação na comunidade potiguar, conforme 

aqui apresentado.  
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Diante do exposto, esperamos ter contribuído de alguma forma para a 

realização de futuras pesquisas que pretendam aplicar metodologia semelhante 

àquela adotada na nossa análise ou comparar esses resultados com os de pesquisas 

realizadas sobre o Português do Brasil em outras regiões. 

. 
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APÊNDICE 
 

 

APÊNDICE A – Resumo de rodadas estatísticas no programa R 
 

Ocorrência de monotongação por gênero: cruzamento entre variáveis independentes 

 

      genero | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

-------------|-------------|------------     |------------| 

  feminino |        44      |       180  |          224  |  

               |      19.6% |      80.4% |       50.1% |  

               |      44.4% |      51.7% |            |  

-----------|------------  |------------|------------| 

   masculino |      55  |         168  |       223  |  

             |        24.7% |      75.3% |      49.9% |  

             |        55.6% |      48.3% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

         Total |        99  |       348  |       447  |  

             |        22.1% |      77.9% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  1.633786     d.f. =  1     p =  0.2011801  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocorrência de monotongação por faixa etária: cruzamento entre variáveis 
independentes 

 

       faixa | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

-------------|------------|------------|------------| 

       jovem |         57  |       167  |       224  |  
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              |      25.4% |      74.6% |      50.1% |  

              |      57.6% |      48.0% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

      adulto |        42  |       181  |       223  |  

             |      18.8% |      81.2% |      49.9% |  

             |      42.4% |      52.0% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

Total |               99  |       348  |       447  |  

               |      22.1% |      77.9% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

 

Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  2.833723     d.f. =  1     p =  0.09230417  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocorrência de monotongação por localidade: cruzamento entre variáveis 
independentes 

 

        cidade | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

---------------|------------|------------|------------| 

         mossoro |         7  |        28  |        35  |  

                 |      20.0% |      80.0% |       7.8% |  

                  |       7.1% |       8.0% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

         apodi |          9  |        27  |        36  |  

               |       25.0% |      75.0% |       8.1% |  

               |        9.1% |       7.8% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

pau dos ferros |         8  |        28  |        36  |  

               |      22.2% |      77.8% |       8.1% |  

               |        8.1% |       8.0% |            |  
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---------------|------------|------------|------------| 

       janduis |         8  |        27  |        35  |  

               |      22.9% |      77.1% |       7.8% |  

               |       8.1% |       7.8% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

         macau |        15  |        47  |        62  |  

               |      24.2% |      75.8% |      13.9% |  

               |      15.2% |      13.5% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

       angicos |        10  |        25  |        35  |  

               |        28.6% |      71.4% |       7.8% |  

               |        10.1% |       7.2% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

 currais novos |        11  |        25  |        36  |  

               |        30.6% |      69.4% |       8.1% |  

               |        11.1% |       7.2% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

         caico |        14  |        22  |        36  |  

               |        38.9% |      61.1% |       8.1% |  

               |        14.1% |       6.3% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

         natal |         5  |        51  |        56  |  

               |         8.9% |      91.1% |      12.5% |  

               |         5.1% |      14.7% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

  canguaretama |         5  |        22  |        27  |  

               |        18.5% |      81.5% |       6.0% |  

               |          5.1% |       6.3% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

        touros |         4  |        24  |        28  |  
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               |        14.3% |      85.7% |       6.3% |  

               |          4.0% |       6.9% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

  areia branca |         3  |        22  |        25  |  

               |        12.0% |      88.0% |       5.6% |  

               |         3.0% |       6.3% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

   Total |        99  |       348  |       447  |  

               |      22.1% |      77.9% |            |  

---------------|------------|------------|------------| 

 

 Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  16.96792     d.f. =  11     p =  0.108828  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocorrência de monotongação por contexto seguinte de tepe e fricativa: cruzamento 
entre variáveis independentes 

 

        contexto | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

-----------------|------------|------------|------------| 

       fricativa |          88  |       132  |       220  |  

                    |      40.0% |      60.0% |      49.2% |  

                 |         88.9% |      37.9% |            |  

-----------------|------------|------------|------------| 

vibrante simples |     11  |       216  |       227  |  

                 |            4.8% |      95.2% |      50.8% |  

                 |          11.1% |      62.1% |            |  

-----------------|------------|------------|------------| 

               Total    |     99  |       348  |       447  |  

                 |          22.1% |      77.9% |            |  

-----------------|------------|------------|------------| 
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Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  80.07477     d.f. =  1     p =  3.605067e-19  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocorrência de monotongação por ditongo: cruzamento entre variáveis dependentes 

 

     ditongo | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

-------------|------------|------------|------------| 

              aj |         45  |           43  |        88  |  

                 |     51.1% |      48.9% |      19.7% |  

             |         45.5% |      12.4% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

             ej |         25  |       224  |       249  |  

              |       10.0% |      90.0% |      55.7% |  

             |        25.3% |      64.4% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

          ow |          29  |        81  |       110  |  

             |        26.4% |      73.6% |      24.6% |  

             |        29.3% |      23.3% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

Total |                 99  |       348  |       447  |  

             |      22.1% |      77.9% |            |  

-------------|------------|------------|------------| 

 Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  65.19186     d.f. =  2     p =  6.978603e-15  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ocorrência de monotongação ditongo por cidade: cruzamento entre variáveis 
independentes 

    cidadeditongo | não ocorre  |     ocorre  |  Row Total |  

------------------       |------------|------------|------------| 

       mossoro.aj          |         2  |         6     |         8  |  

                  |      25.0% |      75.0% |       1.8% |  

                  |       2.0% |       1.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         apodi.aj |          5  |         3  |         8  |  

                  |       62.5% |      37.5% |       1.8% |  

                  |         5.1% |       0.9% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

pau dos ferros.aj |           3  |         5  |         8  |  

                  |         37.5%     |  62.5% |       1.8% |  

                  |             3.0%   |    1.4% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       janduis.aj |               3  |         5  |         8  |  

                  |            37.5% |      62.5% |    1.8% |  

                  |              3.0% |       1.4% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         macau.aj |         10  |         2     |        12  |  

                  |         83.3% |      16.7% |       2.7% |  

                  |         10.1% |       0.6% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       angicos.aj |         4  |         4  |         8  |  

                  |        50.0% |      50.0% |       1.8% |  

                  |          4.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

 currais novos.aj |         6  |         2  |         8  |  

                  |       75.0% |      25.0% |       1.8% |  

                  |         6.1% |       0.6% |            |  
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------------------|------------|------------|------------| 

         caico.aj |         7  |         1  |         8  |  

                  |      87.5% |      12.5% |       1.8% |  

                  |       7.1% |       0.3% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         natal.aj |         2  |         6  |         8  |  

                  |      25.0% |      75.0% |       1.8% |  

                  |       2.0% |       1.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  canguaretama.aj |      2  |         2  |         4  |  

                  |          50.0% |      50.0% |       0.9% |  

                  |            2.0% |       0.6% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

        touros.aj |         1  |         3  |         4  |  

                  |      25.0% |      75.0% |       0.9% |  

                  |         1.0% |       0.9% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  areia branca.aj |         0  |         4  |         4  |  

                  |       0.0% |     100.0% |       0.9% |  

                  |       0.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       mossoro.ej |         1  |        18  |        19  |  

                  |       5.3% |      94.7% |       4.3% |  

                  |       1.0% |       5.2% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         apodi.ej |         2  |        18  |        20  |  

                  |      10.0% |      90.0% |       4.5% |  

                  |       2.0% |       5.2% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

pau dos ferros.ej |         1  |        19  |        20  |  
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                  |           5.0% |      95.0% |       4.5% |  

                  |           1.0% |       5.5% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       janduis.ej |         1  |        18  |        19  |  

                  |       5.3% |      94.7% |       4.3% |  

                  |       1.0% |       5.2% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         macau.ej |         2  |        33  |        35  |  

                  |         5.7% |    94.3% |       7.8% |  

                  |         2.0% |      9.5% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       angicos.ej |         4  |        15  |        19  |  

                  |      21.1% |      78.9% |       4.3% |  

                  |        4.0% |       4.3% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

 currais novos.ej |         1  |        19  |        20  |  

                  |          5.0% |      95.0% |       4.5% |  

                  |          1.0% |       5.5% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         caico.ej |         3  |        17  |        20  |  

                  |      15.0% |      85.0% |       4.5% |  

                  |        3.0% |       4.9% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         natal.ej |         2  |        30  |        32  |  

                  |       6.2% |      93.8% |       7.2% |  

                  |       2.0% |       8.6% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  canguaretama.ej |  3  |        12  |        15  |  

                  |      20.0% |      80.0% |       3.4% |  

                  |        3.0% |       3.4% |            |  



128 
 

------------------|------------|------------|------------| 

        touros.ej |        3  |        13  |        16  |  

                  |      18.8% |  81.2% |       3.6% |  

                  |       3.0% |     3.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  areia branca.ej |     2  |        12  |        14  |  

                  |      14.3% |   85.7% |    3.1% |  

                  |       2.0% |      3.4% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       mossoro.ow |       4  |         4  |         8  |  

                  |         50.0% |  50.0% |    1.8% |  

                  |          4.0% |     1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         apodi.ow |       2  |         6  |         8  |  

                  |      25.0% |   75.0% |    1.8% |  

                  |        2.0% |     1.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

pau dos ferros.ow |         4  |         4  |         8  |  

                  |      50.0% |      50.0% |       1.8% |  

                  |        4.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       janduis.ow |         4  |         4  |         8  |  

                  |      50.0% |      50.0% |       1.8% |  

                  |       4.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         macau.ow |         3  |        12  |        15  |  

                  |      20.0% |      80.0% |       3.4% |  

                  |        3.0% |       3.4% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

       angicos.ow |       2  |            6  |         8  |  



129 
 

                  |        25.0% |      75.0% |       1.8% |  

                  |          2.0% |       1.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

 currais novos.ow |         4  |         4  |         8  |  

                  |      50.0% |      50.0% |       1.8% |  

                  |       4.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         caico.ow |         4  |         4  |         8  |  

                  |      50.0% |      50.0% |       1.8% |  

                  |       4.0% |       1.1% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

         natal.ow |         1  |        15  |        16  |  

                  |       6.2% |      93.8% |       3.6% |  

                  |       1.0% |       4.3% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  canguaretama.ow |         0  |         8  |         8  |  

                  |       0.0% |     100.0% |       1.8% |  

                  |       0.0% |       2.3% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

        touros.ow |         0  |         8  |         8  |  

                  |       0.0% |     100.0% |       1.8% |  

                  |       0.0% |         2.3% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

  areia branca.ow |         1  |         6  |         7  |  

                  |      14.3% |      85.7% |       1.6% |  

                  |        1.0% |       1.7% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 

     Column Total |        99  |       348  |       447  |  

                  |      22.1% |      77.9% |            |  

------------------|------------|------------|------------| 
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 Pearson's Chi-squared test  

------------------------------------------------------------ 

Chi^2 =  126.7068     d.f. =  35     p =  2.573128e-12  

  



131 
 

ANEXOS 
 

 

ANEXO A – Cartas linguísticas fonéticas utilizadas (PEREIRA, 2007) 
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ANEXO B – Cartas linguísticas fonéticas utilizadas (SILVA, 2012) 
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