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Resumo 

 

A presente pesquisa constitui-se em uma análise variacionista da palatalização 

de oclusivas alveolares no português alagoano, considerando três variantes: as 

consoantes oclusivas alveolares [t] e [d], as africadas alveolares [ts] e [dz] e africadas 

palatais [tʃ] e [dʒ]. Para tal, objetivamos identificar e analisar fatores linguísticos e 

sociais que interferem nos processos. A base dos dados foi coletada a partir de 

entrevistas realizadas com informantes nascidos e criados em Maceió. Foram realizadas 

trinta entrevistas para serem analisadas com mais um adicional de sessenta e quatro 

gravações, com total de noventa e quatro dados de fala e mais de mil ocorrências para as 

variantes encontradas nessas. Analisam-se os dados segundo os parâmetros da 

Sociolinguística Quantitativa Laboviana. A partir da análise, constata-se que há variação 

entre as variantes estudadas. Na análise quantitativa dos dados, auxiliada pelo programa 

GoldVarb X, apenas para as variantes [t, d] e [ts, dz], somente as variáveis 

extralinguísticas Faixa Etária e Escolaridade se mostraram significativas, evidenciando 

que os falantes menos escolarizados são os que usam mais as variantes oclusivas. Em 

relação às variantes africadas alveolares [ts, dz], o fator faixa etária indicou um processo 

de mudança linguística em progresso. O estudo nos mostrou que tanto para as variantes 

africadas [ts, dz] quanto para as variantes palatalizadas [tʃ, dʒ], as variáveis linguísticas 

„consoante /s/‟ e „vogal em posição alta /i/‟ são os principais favorecedores do processo. 

 

Palavras-chave: Variação e mudança linguística, Variação linguística no português 

alagoano, Palatalização de oclusivas alveolares no português alagoano. 
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O presente trabalho fundamenta-se na teoria da Sociolinguística Variacionista de 

William Labov (1972), que afirma que as línguas são heterogêneas e sofrem influências 

externas a elas, contendo variações em suas comunidades de fala. Nesse sentido, esta 

pesquisa tem como objetivo apresentar um estudo sobre a palatalização de oclusivas 

alveolares no português alagoano, buscando identificar e analisar fatores linguísticos e 

sociais que interferem no processo. Segundo Tarallo (2004), as formas linguísticas em 

variação são frequentes em toda comunidade de fala. De acordo com Coelho (2012) 

“uma regra variável relaciona duas ou mais formas linguísticas” e “a aplicação ou não 

das regras variáveis é condicionada por fatores do contexto social e/ou linguístico” 

(COELHO et al, p.24). A essas formas linguísticas em variação dá-se o nome de 

variantes linguísticas, que são “diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um 

mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade” (TARALLO, 2004, p. 8), e quando 

há um conjunto de variantes, este recebe o nome de „variável linguística‟. 

Em nosso trabalho, analisamos o fenômeno de palatalização das oclusivas 

alveolares /t, d/ no português alagoano, mais especificamente nos falares da cidade de 

Maceió. No entanto, notando que a palatalização dessas oclusivas não gerava apenas 

duas variantes, [tʃ] como a forma palatalizada de [t] e [dʒ] como a forma palatalizada de 

[d], mas que no processo de palatalização poderia ainda ocorrer as formas [ts] e [dz], 

nas quais observamos uma africação sofrida durante a produção da oclusiva alveolar, 

não sendo uma completa palatalização. Abrangeremos em nosso estudo a análise dessas 

três variantes. 

A presente pesquisa então engloba esses três processos: a produção da consoante 

oclusiva como alveolar [t] ou [d], a produção como africada alveolar [ts] e [dz], e como 

africada palatal [tʃ] ou [dʒ]. Sendo, então, presentes esses processos aqui na fala de 

Maceió, podemos exemplificar segundo coletamos em nossos dados: 

 

  L23 12 “um livro [he s t ] que eu li‟ (recente) 

  L40 13 “a casinha [ ts   ] um” (tinha) 

 SD20 15 “e também [„deʒdʒ ] os quinze anos” (desde) 

 

Os exemplos anteriores revelam cada um dos processos analisados, a consoante 

oclusiva alveolar , a africada alveolar e a africada palatal. 

Sobre o processo estudado, Battisti e Rosa (2012, p. 12) assinalam que “a 

palatalização é um processo assimilatório, envolve a adoção, por um segmento, de 
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características de segmentos vizinhos”. Os autores ainda argumentam que “a 

característica em questão é o emprego da lâmina/corpo da língua na articulação do 

segmento. Na palatalização das oclusivas alveolares, /t/ e /d/ assimilam tal característica 

articulatória da vogal alta seguinte” (BATTISTI e ROSA, 2012, p. 12). Segundo Pires 

(2007, p. 2) a palatalização para os decursos /t , d/ “é resultado de processo assimilatório 

em que as consoantes oclusivas dentais do português /t/ e /d/, sob a influência da vogal 

[i] ou do glide [y], palatalizam-se”. De acordo com Santos (2011), os fatores 

linguísticos e sociais estão intimamente associados à palatalização de /t, d/, porém esta, 

embora esteja presente nas normas populares, é uma variante que não goza de nenhum 

prestígio social. 

Quanto à palatalização, Battisti e Rosa (2012) ainda assinalam que “além da 

palatalização propriamente dita, as consoantes sofrem africação, isto é, há um pequeno 

escape de ar ao final de sua articulação” (BATTISTI; ROSA, 2012, p. 12). Dias (2010) 

revela que os segmentos /t, d/ apresentam diferentes características na cadeia da fala, 

“uma delas é o efeito de aspiração, que consiste em um efeito acústico gerado pela 

distensão da glote numa forte emissão de ar no momento da produção das oclusivas, 

simbolizado pelo diacrítico [h]” (DIAS, 2010, p.3). A autora frisa que as africadas e as 

aspiradas são diferentes, embora a africação e a aspiração dessas consoantes sejam 

fenômenos relacionados. 

Com esse trabalho, buscamos contribuir com estudos posteriores sobre o mesmo 

fenômeno estudado, tentando fazê-lo de maneira mais ampla, seguindo o modelo 

daqueles que abrangem três ou mais variantes. Nossa pesquisa ainda faz parte de um 

projeto maior (Variação linguística no português alagoano – PORTAL) que tem como 

principal objetivo a construção de um banco de dados sobre os falares alagoanos, o qual 

servirá de base para a análise de processos de variação linguística ocorridos em Alagoas 

e para pesquisas linguísticas diversas que consideram a língua em uso como objeto de 

estudo. 

 

Metodologia 

 

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

principalmente, nos pressupostos da sociolinguística variacionista, conforme Labov 

(1972). Na qual, segundo ele, o principal interesse está na análise de estilos nos quais 

“encontramos a fala mais sistemática, onde as relações fundamentais que determinam o 
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curso da evolução linguística podem ser vistas mais claramente” (LABO , 2008 

[1972], p. 244). Sabendo, pois, que 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, 

o estilo do qual Labov (1972) nos fala é chamado de “vernáculo” e é o estilo “em que se 

presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala” (LABO , 2008 [1972], p. 244). 

Ainda segundo Labov (1972), em uma entrevista não se deve esperar encontrar o 

vernáculo em uso, pois esta é uma situação em que a fala é sempre mais monitorada do 

que nas situações mais informais. Diante disso, Labov chega ao que intitulou 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” (LABO , 1972, p. 244). 

Labov então propôs algumas estratégias para superar o paradoxo. Uma delas é que 

os informantes sejam envolvidos com perguntas e assuntos que lhes recriem emoções 

fortes do passado no intuito de acabar com os constrangimentos da situação de 

entrevista. Seguindo esse preceito, em nossas entrevistas os assuntos abordados foram 

relacionados à vida dos informantes, como: interesses e gostos pessoais, relações 

familiares, histórias da infância e/ou da infância dos filhos, histórias da cidade, histórias 

do tempo de escola etc. 

As entrevistas realizadas para esta pesquisa foram um total de trinta, tiveram 

duração entre 9 e 11 minutos e foram gravadas em sua maioria na casa dos informantes, 

sempre após um contato inicial com eles por meio de alguém conhecido quando já não 

os conhecíamos. Instruímos os falantes antes de iniciar as gravações, informando-os 

como seria a conversa, tendo sempre cuidado com o que dizíamos para não os deixar 

ainda mais apreensivos, tentando sempre amenizar os efeitos do paradoxo do 

observador. Ao final de cada entrevista aplicávamos o questionário social e por fim o 

termo de consentimento. Buscamos diversificar ao máximo os informantes selecionados 

em padrões de idade, sexo e escolaridade, buscando enriquecer e deixar a pesquisa mais 

interessante. Quanto ao tempo de gravação, para ter uma redução deste, seguimos uma 

proposta de coleta de dados que permitisse a redução do tempo e o aumento da amostra, 

sem que houvesse muitas alterações na espontaneidade do falante, sendo este um 

critério fundamental para as análises. 

Após as gravações, a etapa seguinte foi a de transcrição. As entrevistas foram 

transcritas com o auxílio do software PRAAT, com duração média de três a quatro 
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horas para realizar cada transcrição. Utilizamos o mesmo software para identificar e 

analisar as ocorrências acusticamente. Para esta análise, fizemos um recorte de um 

minuto nas gravações a partir dos cinco minutos de fala dos informantes, nos 

permitindo analisar parte dos dados, embora que bastante numerosos mesmo dentro 

desse recorte, nos possibilitando uma boa análise. 

Além das 30 entrevistas gravadas e transcritas, foram incorporadas à análise outras 

64 entrevistas do projeto „ ariação linguística no português alagoano‟. 

Fizemos uso ainda do software Excel para identificar e analisar as ocorrências nas 

frases. Para tal, no programa criamos colunas para as palavras nas quais ocorriam o 

fenômeno, a palavra anterior a esta e outra coluna para a palavra seguinte. As variantes 

foram codificadas com números, diferenciando-as. Para as oclusivas alveolares [t] ou 

[d] utilizamos como código -0, quando produzidas como africada alveolar [ts] ou [dz] 

codificamos com -1, e como africada palatal [tʃ] ou [dʒ] codificamos com -2. 

Quanto a análise estatística dos dados, esta foi realizada com o software GoldVarb 

X, considerando como variáveis independentes sociais: o „gênero‟  asculino e 

Feminino; a „faixa etária‟, sendo: 18-35 (jovens), 36-60 (adultos) e mais de 61 

(idosos); e „escolaridade‟, analisada em ensinos fundamental (f), médio (m) e superior 

(s). E como variáveis independentes linguísticas: a „tonicidade da sílaba‟ (átona ou 

tônica); o „contexto anterior‟ (vogal /i/, pausa, /s/, /h/ ou demais segmentos) e „a 

presença de /s/ na sílaba‟ (presente ou ausente). 

 

Resultados e Discussão 

 

O objeto deste estudo é a palatalização das oclusivas alveolares /t,d/, competindo 

entre suas formas de uso enquanto oclusivas alveolares [t] e [d], africadas alveolares [ts] 

e [dz] e como africadas palatais [tʃ] e [dʒ]. Segundo Pires (2007, p. 2) “a palatalização é 

resultado de processo assimilatório”, em que, conforme Battisti e Rosa (2012, p. 12) 

assinalam, “envolve a adoção, por um segmento, de características de segmentos 

vizinhos”. 

Analisamos, dentre os dados coletados, palavras como: cidade, índio, juventude, 

gente, dentre muitas outras, num total de 1.092 ocorrências. Todas com pronuncia de 

vogal alta /i/ depois dos segmentos /t, d/. Em diferentes casos chegamos a encontrar 

tanto, por exemplo, a palavra „gente‟ pronunciada com todas as três variantes, a saber: 
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[ ʒ t ], [ ʒ ts ] e [ ʒ tʃ ]. Da mesma forma, aconteceu com palavras contendo as variantes 

sonoras. 

Em nossa coleta de dados, dentre o recorte de um minuto feito nas gravações a 

partir dos cinco minutos de fala dos 94 informantes, foram levantadas 1092 ocorrências 

de /t,d/. Entre essas ocorrências, 712 foram de aplicação das variantes oclusivas 

alveolares [t, d], 289 das africadas alveolares [ts, dz] e 91 das africadas palatais [tʃ, dʒ]. 

Esses dados estão distribuídos conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Total de ocorrência e aplicação das variantes [t, d], [ts, dz], [tʃ, dʒ]. 
    

Variantes total %  

oclusiva alveolar [t, d] 712 65,2  

africada alveolar [ts, dz] 289 26,5  

africada palatal [tʃ, dʒ]. 91 8,3  

Total 1092 100,0  
    

 

 

Neste  trabalho,   apresentaremos as  análises feitas  separando  as   variantes 

concorrentes de duas formas: competindo em uso as variantes [t, d] e [ts, dz], e 

separadamente as variantes [t, d] e [tʃ, dʒ]. 

De antemão, acrescentamos que em nossas análises ficou claro que as variantes 

surdas favoreciam mais os fenômenos de africação e palatalização do que as sonoras. 

Do mesmo modo observamos em Battisti e Rosa (2012) e Pires (2007), que também 

estudaram a sonoridade da oclusiva como variável em que a consoante surda revelou-se 

mais propícia à palatalização do que a sonora, ou seja, a desvozeada favorece, a vozeada 

desfavorece. E ainda Dias (2010, p. 13) constatou que a variante surda apresenta mais 

aspiração, fenômeno aproximado da africação e palatalização. Assim, nas aplicações 

para a variante africada alveolar, o número maior é para a variante surda, ainda que haja 

um só número para o total dessas duas variantes. 

Na análise quantitativa dos dados para as variantes [t, d] e [ts, dz], as variáveis 

independentes sociais que apresentaram significância estatística, segundo o GoldVarb X 

foram „faixa etária‟ e „escolaridade‟. Quanto às variáveis independentes linguísticas, as 

que apresentaram significância estatística foram a „tonicidade da sílaba‟ e o „contexto 

anterior‟. 
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Na tabela a seguir, trazemos os resultados para a variável „faixa etária‟. Para essa 

e todas as demais tabelas a seguir, teremos como número de aplicação sempre para a 

variante [ts, dz], servindo para não aplicação a variante [t, d], como explicado 

anteriormente. 

 

 

Tabela 2: Africação [ts/dz] de oclusivas alveolares [t/d] em relação à faixa etária 
     

faixa etária Aplicação Total % PR 

jovens 168 446 37,7 .59 

adultos 100 357 28,0 .52 

idosos 21 195 10,8 .29 

Total 289 998 29,0  
     

 

 

Na tabela referente à variação em relação à faixa etária, vemos que os jovens são 

os que mais têm produzido as consoantes /t, d/ como africadas alveolares, com 

percentual de 37,7 e PR=.59; seguidos dos adultos, com 28,8% e PR=.52; e, logo mais, 

dos idosos, com percentual de 10,8% e PR=.29. Tomando respaldo em outras pesquisas, 

vemos que nossos dados coincidem com outras análises, como é o caso das de Pires 

(2007) e Battisti e Rosa (2012), nas quais são os mais jovens que menos fazem uso das 

variantes oclusivas alveolares [t, d]. 

Quanto aos nossos resultados, sabendo que um dos objetivos dessa pesquisa é de 

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

variação estável no português alagoano. Podemos observar que os jovens têm produzido 

mais as africadas alveolares (variantes inovadoras) do que as oclusivas (variantes 

conservadoras). A partir disso, podemos afirmar, como Battisti e Rosa (2012, p. 19), 

que há um indício de um processo de mudança linguística em progresso, tendendo para 

a variante africada. 

Na tabela 3, apresentamos os resultados relacionados à escolaridade. 
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Tabela 3: Africação [ts/dz] de oclusivas alveolares [t/d] em 

relação à escolaridade 
     

Escolaridade Aplicação Total % PR 

fundamental 47 285 16,5 .37 

médio 71 257 27,6 .50 

superior 171 456 37,5 .57 

Total 289 998 29,0  
     

 

 

Quanto à escolaridade, vemos, a partir desses resultados, que o grupo de pessoas 

com menos escolaridade faz mais uso das variantes oclusivas do que das africadas 

alveolares. Tendo o grupo das pessoas apenas com ensino fundamental o percentual de 

16,5 para o uso das variantes africadas [ts, dz], o grupo com ensino médio com 27,6% 

para as mesmas variantes e o grupo com ensino superior com 37,5%. Observamos assim 

que há uma relação diretamente proporcional entre as escolaridade e a africação: quanto 

mais estudo, maior tendência à realização do processo. Podemos sugerir que a africação 

pode ser considerado um processo socialmente mais valorizado em Maceió, à medida 

em que a sua realização aumenta com o aumento da escolarização. 

Em Santos (2011), os falantes menos escolarizados eram os que palatalizavam 

mais, porém, a palatalização estudada pela autora tem a variante palatalizada como 

estigmatizada pelos falantes. Pires (2007, p. 18) apresentou a variante palatalizada como 

inovadora, a qual era mais usada pelos mais escolarizados também. 

A seguir, apresentam-se os resultados das variantes em relação à tonicidade da 

sílaba. 

 

 

Tabela 4: Africação [ts/dz] de oclusivas alveolares [t/d] em 

relação à tonicidade da sílaba 

 
     

Tonicidade da sílaba Aplicação Total % PR 

tônica 107 286 37,4 .63 

átona 182 712 25,6 .44 

Total 289 998 29,0  
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Analisando os resultados, vemos que quando a ocorrência é na sílaba tônica, a 

realização da variante africada [ts] ou [dz] é maior, sendo este fator favorecedor para 

esta variante (PR=.63). Em Pires (2007) a palatalização foi mais frequente em sílabas 

pretônicas; todavia, aqui, foi a posição tônica a mais favorecedora da africação. 

 ejamos a seguir a análise da variável „contexto anterior‟. 

 

 

Tabela 5: Africação [ts/dz] de oclusivas alveolares [t/d] em 

relação ao contexto anterior 

 
     

Contexto anterior Aplicação Total % PR 

pausa 133 546 24,4 .42 

/h/ 11 39 28,2 .49 

/s/ 6 7 85,7 .94 

/i/ 12 19 63,2 .82 

demais segmentos 127 387 32,8 .56 

Total 289 998 29,0  
     

 

 

Analisando os resultados da tabela acima, vemos que a vogal /i/ e a consoante /s/ 

no contexto anterior à variante favorecem a africação das oclusivas alveolares, PR=.82 e 

.94, respectivamente. 

Battisti e Rosa (2012) mostram que a vogal alta fonológica seguinte é o 

condicionador da palatalização em Flores da Cunha. Pires (2007) também demonstra 

que o contexto fonológico seguinte vogal alta foi selecionado como a variável mais 

significativa quanto à aplicação da regra de palatalização. É interessante notar em 

nossos resultados que aqui se trata da interferência do contexto anterior na africação, e 

não do contexto seguinte, visto que todos os casos eram de vogal /i/ no contexto 

seguinte. 

Na análise quantitativa dos dados para as variantes [t, d] e [tʃ, dʒ] 

(palatalização), a única variável estatisticamente significativa foi a variável „contexto 

anterior‟.  ejamos os resultados na tabela a seguir. 
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Tabela 6: Palatalização [tʃ/dʒ] de oclusivas alveolares [t/d] em 

relação ao contexto anterior 

 
     

Contexto anterior Aplicação Total % PR 

pausa 33 446 7.4 .42 

/h/ 3 31 9,7 .49 

/s/ 18 19 94,7 .99 

/i/ 9 16 56,2 .92 

demais segmentos 28 288 9,7 .49 

Total 91 800 11,4  
     

 

 

Os resultados da variável contexto anterior para a palatalização assemelham aos 

resultados para a africação, a consoante /s/ e a vogal /i/ anteriores favorecem o processo 

de palatalização (PR=99 e PR=92, respectivamente). 

 

Considerações Finais 

 

Com essa pesquisa variacionista da palatalização de oclusivas alveolares no 

português alagoano, buscamos identificar e analisar fatores linguísticos e sociais que 

interferem no processo, a partir de dados em entrevistas aos informantes com um 

número de noventa e quatro dados de fala e mais de mil ocorrências para as variantes 

encontradas nessas. 

Fizemos a análise quantitativa dos dados com auxílio do software GoldVarb X e 

rodamos os dados de maneira separada, analisando de uma vez somente as variantes [t, 

d] e [ts, dz], e de outra as variantes [t, d] e [tʃ, dʒ]. 

Na análise quantitativa dos dados para as variantes [t, d] e [ts, dz], as variáveis 

independentes que apresentaram significância estatística foram: a „faixa etária‟, a 

„escolaridade‟, a „tonicidade da sílaba‟ e o „contexto anterior‟. Na análise quantitativa 

para as variantes [t, d] e [tʃ, dʒ], a única variável estatisticamente significativa foi 

„contexto anterior‟. 

O processo de africação parece constituir-se como um caso de mudança 

linguística em progresso em direção à variante mais inovadora. Quanto à variável 

Escolaridade, foi possível concluirmos que os mais escolarizados favorecem a 



11 
 

 
 

realização da africação. Com relação à „tonicidade da sílaba‟, os resultados apontaram 

que quando a ocorrência é na sílaba tônica, há favorecimento da africação. Em relação 

ao „contexto anterior‟, tanto para a africação quanto para a palatalização, mostramos que 

os processos são favorecidos pela presença de /s/ ou de /i/ na sílaba anterior. 

Ao término deste trabalho, em pesquisas futuras, esperamos poder aprofundar 

mais o estudo a respeito à africação, visto que tivemos uma literatura bastante escassa 

em relação a esse tema no português brasileiro. Esperamos também nos aprofundar mais 

nas questões relativas à teoria fonológica, de modo a explicar melhor o 

condicionamento dos segmentos anteriores e tonicidade na realização das variantes 

estudadas neste trabalho. 
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