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RESUMO  

 

O objetivo geral desse trabalho é apresentar um estudo sobre o apagamento de [r] em 

encontros consonantais tautossilábicos no português Alagoano, buscando identificar e analisar 

fatores linguísticos e extralinguísticos que interferem no processo. Foram analisados dados 

através de coletas representativas da comunidade linguística Alagoana. Foram entrevistados, 

de forma aleatória homens e mulheres no total de 30(trinta) falantes naturais de Alagoas que 

morassem pelo menos 20 (vinte) anos em Maceió-AL. Outras 66 entrevistas gravadas por 

outros pesquisadores foram também incorporados à pesquisa. A partir da análise dos dados 

concluiu-se que o apagamento do [r] em Maceió, assemelha-se ao apagamento de tal 

segmento em outros estudos realizados no Brasil. Verificou-se que o apagamento do [r] em 

encontro consonantal tautossilábico é mais elevado em falantes do sexo masculino, entre os 

idosos e menos escolarizados.Observou-se que o apagamento do [r] é favorecido quando tal 

segmento precede uma vogal posterior [u]. O processo pode estar mais relacionado ao 

enfraquecimento da posição final de palavra. O apagamento da vogal final átona, 

especialmente as altas /i/ e /u/ é muito frequente. O apagamento do /r/ no final da palavra seria 

parte desse processo de apagamento na sílaba final átona.  

 

 

Palavras-chave: Variação e mudança linguística, variação fonológica no português alagoano, 

apagamento de tepe em encontros consonantais tautossilábicos 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo Cristófaro-Silva (1992), o pagamento do tepe em encontro consonantal 

tautossilábico no português brasileiro pode ser considerado como um processo fonológico 

regido por condições estruturais. A autora conclui que o processo pode acontecer em 

encontros consonantais do tipo consoante mais líquida em que a consoante líquida seria 

opcionalmente cancelada quando seguida de vogal átona, tal como outro/outo. Em casos que o 

encontro consonantal fosse seguida de vogal tônica não seria possível observar a 

redução:„praia‟ não se reduziria para „paia‟.  
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Nossa pesquisa tem como objetivo apresentar um estudo sobre o apagamento do /r/ em 

encontros consonantais tautossilábicos no português alagoano, buscando identificar e analisar 

fatores linguísticos e sociais que interferem nesse processo.  

A base teórico-metodológica do estudo é a teoria da variação e da mudança linguística (cf. 

Labov, 1972). Tal proposta teórica trata do estudo da relação entre usos variáveis de 

fenômenos da linguagem no contexto social. A sociolinguística busca desvendar as regras 

variáveis da língua.  

No que concerne à terminologia empregada há uma distinção entre variável e variante. 

Variável corresponde a um aspecto ou categoria da língua que se encontra em variação e 

variantes são formas individuais que „concorrem‟ em uma variável. Em caso de variação 

podemos ter diferentes formas de variantes avaliadas por uma comunidade de fala. Há 

variante padrão e não padrão. A primeira condiz com as prescrições dos manuais de norma 

padrão, sendo em geral a variante de prestigio. A variante não padrão se afasta do modelo 

estabelecidos nos manuais de norma, sendo muitas vezes, estigmatizada por uma comunidade. 

O termo variação estável refere-se a coexistência de formas no sistema linguístico, sem que se 

possa dizer que uma delas vai desaparecer ou se transformar. Diferentemente, o termo 

variação em progresso refere-se à situação em que se percebe que uma das formas variantes 

está sendo substituída por outra.  

Na pesquisa variacionista na comunidade de fala tanto pode ser realizada 

sincronicamente, quanto diacronicamente. Na primeira, utiliza-se uma análise denominada em 

tempo aparente, no qual se simula a passagem do tempo por meio da análise da variação em 

diferentes faixas etárias. Diacronicamente tem-se uma análise denominada em tempo real no 

qual são comparados resultados de análises da língua em diferentes tempos. 

No texto “A quebra de encontro consonantal no português brasileiro”, de Thais 

Cristófaro–Silva (2000), A autora, analisa o assunto como um o processo fonológico opcional 

regido por condições estruturais (obstruíste+líquida). No processo descrito pela autora, há 

sugestões do tipo que apontam para caso de difusão lexical em que o léxico implementa a 

mudança sonora no cancelamento de consoante, ou seja, o processo não é previsível 

linguisticamente, mas sim regulado pelo léxico do falante.  

O trabalho intitulado “Formas Alternantes do Encontro Consonantal Tautossilábico na 

fala de Crianças”, de Isabel Cristina Campolina Miranda e Thais Cristófaro Silva (2013), 

investigou a variação entre sílaba CCV e CV na fala de crianças com aquisição, completada, a 

fim de observar se o cancelamento da líquida do encontro consonantal tautossilábico na fala 

de criança pode ser considerado como aquisição de um padrão sonoro variável recorrente na 
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fala do adulto. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que os indivíduos apresentam 

comportamento linguístico diferente em relação ao cancelamento do tepe do encontro 

consonantal tautossilábico, o que indica que o fenômeno não é processual. A escolha da 

variante sílaba CCV ou CV depende do léxico e do indivíduo, conjugado com padrões 

estruturais.O estudo concluiu ainda que a variação linguística integra o processo de aquisição 

da linguagem e se a criança adquire um padrão sonoro variável, não há uma única forma a ser 

produzida; pode- se dizer, no entanto que a variabilidade atestada na fala adulta afeta a 

aquisição fonológica. 

 

OBJETIVOS  

 

GERAL:  

O objetivo geral do trabalho será o de apresentar um estudo sobre o apagamento de /r/ 

em encontros consonantais tautossilábicosno português alagoano, buscando identificar e 

analisar fatores linguísticos e sociais que interferem no processo.  

 

ESPECÍFICOS:  

1. apresentar uma revisão de literatura englobando os estudos sobre o processo de apagamento 

de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos realizados sobre o português brasileiro;  

2. investigar o efeito das variáveis sociais gênero, faixa etária e escolaridade no processo de 

variação em estudo;  

3. investigar o encaixamento linguístico do processo no português alagoano;  

4. averiguar se o processo trata-se de um caso de mudança linguística em progresso ou de 

variação estável no português alagoano. 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa a ser empregada neste projeto será fundamentada, 

principalmente, nos pressupostos da sociolinguística variacionista, conforme Labov (1972). O 

projeto faz parte de um projeto maior, denominado Projeto Português Alagoano, cujo 

principal objetivo é a constituição de um banco de dados de falares alagoanos de forma a 
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permitir o desenvolvimento de pesquisas linguísticas nas mais diversas áreas que consideram 

a língua em uso como objeto de análise.  

Como se sabe, os falantes adéquam sua fala às diversas situações reais de uso, o que 

leva à conclusão de que os falantes apresentam vários estilos de fala. De acordo com o Labov 

(1972), interessa à sociolinguística, principalmente, a análise de estilos nos quais 

“encontramos a fala mais sistemática, onde as relações fundamentais que determinam o curso 

da evolução linguística podem ser vistas mais claramente” (LABOV, 2008 [1972], p. 244). 

Tal estilo é chamado de vernáculo e é o estilo “em que se presta o mínimo de atenção ao 

monitoramento da fala” (LABOV, 2008 [1972], p. 244).  

Labov afirma ainda que em uma entrevista não se deve esperar encontrar o vernáculo 

em uso, já que, nessa situação a fala é sempre mais monitorada do que nas situações mais 

informais. Diante disso, Labov chega ao que chamou de paradoxo do observador, assim 

apresentado pelo autor: “o objetivo da pesquisa linguística na comunidade deve ser descobrir 

como as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente observadas – no entanto, só 

podemos obter tais dados por meio da observação sistemática” (LABOV, 1972, p. 244).  

Labov propõe que o paradoxo pode ser superado com certas estratégias que rompam 

os constrangimentos da situação de entrevista. Uma das propostas do autor é que os 

informantes sejam envolvidos com perguntas e assuntos que lhes recriem emoções fortes do 

passado. Nesta pesquisa, as entrevistas abordaram assuntos como: interesses e gostos 

pessoais, relações familiares, relatos dos encontros afetivos, histórias da infância e/ou da 

infância dos filhos, histórias da cidade, perigo de vida, perda de familiares e histórias do 

tempo de escola. As entrevistas têm duração entre 9 e 11 minutos e foram gravadas, 

preferencialmente, na residência de cada um dos informantes, posteriormente a um contato 

inicial estabelecido por alguém conhecido do entrevistador e do informante (alunos da 

universidade, representantes religiosos locais ou de associações de bairro, etc.). 

Em nosso trabalho, foram entrevistados 30 (trinta) falantes alagoanos que morassem a, 

pelo menos, 20 (vinte) anos em Maceió/AL. As entrevistas foram realizadas nos bairros Ponta 

da Terra, Poço, Jaraguá, Jacintinho, Antares, Santa Amélia, Benedito Bentes, Santa Lúcia, 

Clima Bom, Santo do Dumont e Cidade Universitária.  

As entrevistas foram preferencialmente gravadas na casa do participante, 

posteriormente a um contato inicial e tiveram duração de aproximadamente 10 minutos. Os 

áudios foram transcritos com o auxílio do software PRAAT. As transcrições foram feitas de 

acordo com a ortografia padrão. Casos de variações morfológicas, sintáticas e semânticas 
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foram transcritas da forma como foram produzidas pelo entrevistado, mantendo a ortografia 

padrão.  

Além dos dados coletados nesta pesquisa, outros dados do Projeto Portal foram 

inseridos na análise, totalizando uma amostra de fala de 96 participantes. A amostra foi 

segmentada entre as variáveis sociais gênero (masculino e feminino), faixa etária (entre 18 e 

30 anos, entre 31 e 55 anos e acima de 65 anos) e escolaridade (até 9 anos de escolaridade e 

acima de 12 anos de escolaridade).  

Com os dados coletados e a inclusão de outros dados do projeto, foi criado um banco 

de dados nos quais foram inseridas as ocorrências de variação nos encontros consonantais 

com tepe e as variáveis independentes de interesse do estudo. Foram consideradas as 

seguintes variáveis independentes:  

 

1. Sociais  

1.1. Sexo  

1.2. Faixa etária  

1.3. Escolaridade  

2. Linguísticas  

2.1. Tonicidade da sílaba que contém o encontro consonantal  

2.2. Vogal da sílaba que contém o encontro consonantal  

2.3. Consoante da sílaba que contém o encontro consonantal  

 

A análise estatística dos dados foi realizada com o software GoldVarb X. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este estudo investigou o apagamento de [r] em encontro consonantal tautossilábico em 

falantes do português brasileiro em bairros da cidade de Maceió Alagoas. Para Cristófaro-

Silva (1992) o cancelamento do tepe em encontros consonantais tautossilábicos podem ser 

opcionalmente reduzidos a uma única consoante se a vogal da sílaba for átona.  

Temos como exemplo de nossos dados as seguintes formas alternantes:  

 

„livro / livo‟  
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„brincar / bincar‟  

 

„outro/outo‟  

 

Este estudo investigou variáveis independentes que pudessem influenciar na realização 

do cancelamento do tepe em encontro consonantal tautossilábico, tais como: a tonicidade 

(tônica ou átona), o tipo de vogal (anterior, posterior ou central) e o tipo de consoante 

(oclusivas bilabiais, oclusivas dentais, oclusivas velares ou fricativas labiodentais). Além 

disso, investigou também as variáveis sociais: sexo, faixa etária e escolaridade.  

Após a análise das variáveis independentes, constatamos que somente a variável sexo 

não apresentou significância estatística. Vejamos os resultados para as demais variáveis 

analisadas no estudo. 

 

Tabela 1 Apagamento de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos em relação à 

tonicidade da sílaba 

Tonicidade Aplicação Total % PR 

átona 

tônica 

65 

8 

547 

240 

11,9 

3,3 

.57 

.35 

Total 73 787 9,3  

 

O apagamento do /r/ foi favorecido em sílabas átonas (PR=.57) e desfavorecido nas 

sílabas tônicas (PR=.35). 

 

Tabela 2 Apagamento de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos em relação ao 

tipo de vogal da sílaba 

Vogal Aplicação Total % PR 

a 

i 

u 

19 

10 

44 

240 

358 

189 

7,9 

2,8 

23,3 

.57 

.38 

.79 

Total 73 787 9,3  

 

Quanto às vogais, notou-se favorecimento para vogal posterior [u] (PR=.79) e 

desfavorecimento das vogais [a] (PR=.43) e [i] (PR=.38). Em relação às consoantes, as 
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oclusivas dentais foram as que mais favoreceram o apagamento do tepe (PR=.79), seguidas 

das fricativas labiodentais (PR=.60). As consoantes menos favorecedoras foram as oclusivas 

velares (PR=.25). 

 

 

Tabela 3 Apagamento de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos em relação ao 

tipo de consoante da sílaba 

Consoante Aplicação Total % PR 

p/b 

t/d 

k/g 

f/v 

17 

51 

2 

3 

382 

210 

160 

35 

4,5 

24,3 

1,2 

8,6 

.43 

.79 

.25 

.60 

 

Total 73 787 9,3  

 

Em relação aos fatores sociais, os considerados estatisticamente significativos foram a 

idade e a escolaridade. A variável sexo não apresentou significância estatística. Vejamos os 

resultados. 

 

Tabela 4 Apagamento de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos em relação à 

escolaridade da sílaba 

escolaridade Aplicação Total % PR 

fundamental 

superior 

41 

32 

288 

499 

14,2 

6,4 

.61 

.43 

Total 73 787 9,3  

 

A análise da tabela 4 nos indica que o apagamento do tepe em encontros consonantais 

relaciona-se de forma inversamente proporcional à escolaridade (quanto mais escolaridade, 

menos apagamento).  

Analisando a tabela seguinte, concluímos que o apagamento do tepe em encontros 

consonantais ocorre mais entre os mais velhos do que entre os mais jovens. Sinal de que o e 

apagamento não pode ser considerado um processo de mudança linguística em progresso, 

visto que a tendência é a manutenção do encontro consonantal. 
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Tabela 5 Apagamento de /r/ em encontros consonantais tautossilábicos em relação à 

faixa etária 

Faixa etária Aplicação Total % PR 

Jovens (18-30 

anos) 

Adultos (40 

a55 anos) 

Idosos (> 65 

anos) 

7 

 

18 

 

48 

234 

  

 294 

 

          259 

11,9 

 

6,1 

 

18,5 

.31 

 

.51 

 

.66 

 

 

Total 73 787 9,3  

 

No estudos de Fontes-Martins (2007), sobre a variação inter e intra individual 

utilizando teorias multirrepresentacionais, conclui-se que indivíduos pertencentes a uma 

mesma rede social, com mesmo sexo, idade, classe social, origem geográfica e escolaridade, 

apresentem diferentes comportamentos em relação a um determinado fenômeno linguístico, o 

que caracteriza a variação interindividual.  

Em nosso estudo, observou-se que os encontros consonantais localizados em sílabas 

tônicas apresentaram menor índice apagamento do [r], tal como pode ser verificado no 

trabalho de Izabel Cristina e Cristófaro-Silva (2013). Em Cristófaro–Silva (2000), entretanto, 

a autora afirma que o processo ocorreria somente seguida de vogal átona, em exemplos como 

„livro‟/livo (com encontro consonantal seguido de vogal postônica) e „precisa/pecisa‟ (em 

encontro consonantal seguido de vogal pretônica). A autora afirma que em casos em que o 

encontro consonantal é seguido de vogal tônica não é possível a redução para uma consoante: 

„prato, por exemplo, não se reduziria a „pato‟. Em nosso estudo, observamos um 

favorecimento do processo nas sílabas átonas, mas o processo não é bloqueado em sílabas 

tônicas, visto que ocorreu em palavras como „brincar/bincar‟, „comprava/compava‟, 

„atrás/atás‟.  

Em relação à consoante, Cristina e Cristófaro-Silva (2013) concluem que o 

apagamento é maior quando o tepe forma encontro consonantal com consoantes labiodentais. 

Em nosso estudo, concluímos que as consoantes mais favorecedoras são as oclusivas dentais. 

Esse resultado precisaria ser investigado de forma mais aprofundada. Talvez a questão esteja 

relacionada aos itens lexicais ou a outra variável independente não investigada, como a 

posição do encontro consonantal na palavra. 
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Cristófaro-Silva (2000) propõe que a quebra de encontros consonantais deve ser 

interpretada como um caso de mudança linguística que está sendo implementada lexicamente, 

ou seja, o processo não é previsível linguisticamente, mas sim regulado pelo léxico do falante. 

Tem-se, portanto, um caso de difusão lexical no qual o léxico está implementando a mudança 

sonora. De acordo com a autora, tal sugestão ainda deve ser investigada através de pesquisa 

de bom suporte teórico e metodológico.  

Concluímos ainda que, conforme pode-se observar na tabela 2, que a vogal [u] 

favorece o apagamento da tepe. Analisando as palavras individualmente, observamos que o 

maior apagamento ocorreu na sílaba final átona, como em „outro‟, „dentro‟, „quatro‟, 

„lembro‟. Pode-se sugerir que o cancelamento do [r] em encontro consonantal esteja 

relacionado não exatamente do cancelamento da consoante [r], mas de outro processo 

fonético-fonológico, o enfraquecimento das sílabas átonas em final de palavra (cf. Oliveira, 

2012). 

 

CONCLUSÃO  

 

O objetivo geral desse trabalho foi apresentar um estudo sobre o apagamento de [r] em 

encontro consonantal tautossilábico no português Alagoano, buscando identificar e analisar 

fatores linguísticos e extralinguísticos que interferem no processo. Buscamos dados através de 

coletas representativas da comunidade linguística Alagoana. Foram entrevistados, de forma 

aleatória homens e mulheres no total de 30(trinta) falantes naturais de Alagoas que morassem 

pelo menos 20 (vinte) anos em bairros de Maceió.  

A partir dos dados analisados percebeu-se que o apagamento do [r] nesta pesquisa, a 

exemplo dos apontamentos já realizados nos referenciais teóricos dos quais tivemos acesso: o 

apagamento do [r] em encontro consonantal tautossilábico na fala dos maceioenses é 

diretamente proporcional à idade e inversamente proporcional à escolaridade, o que indica 

que não se trata de um processo de mudança linguística em progresso e pode ser socialmente 

estigmatizado, visto que o aumento da escolaridade reduz o processo.  

Os resultados apresentados neste trabalho em relação à vogal da sílaba nos levaram à 

hipótese de que o apagamento do /r/ pode estar mais relacionado à posição de sílaba átona em 

final de palavra do que propriamente à quebra do encontro consonantal. Teríamos assim, o 

apagamento da vogal final (processo não investigado nesse trabalho) e, posteriormente, o 

apagamento do /r/. Sobre a influência do tipo de consoante, concordamos com e Cristófaro-
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Silva (2013). O resultado pode estar relacionado muito mais a certos itens lexicais específicos 

do que à consoante da sílaba. 
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