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RESUMO 

O trabalho faz parte do Projeto Portal (CNPq: 485268/2013-2), cujo objetivo principal é o 

de estudar processos de variação linguística no português alagoano. O estudo aborda a 

elisão da vogal /a/ na fala dos maceioenses, fenômeno de sândi externo do qual resulta o 

apagamento de vogais de qualidades distintas na sequência V+V na fronteira de palavras, 

no qual a primeira, candidata ao apagamento encontra-se no final da primeira palavra e a 

segunda no início da palavra seguinte. O objetivo é apresentar um estudo sobre o processo 

de elisão da vogal /a/ na falar maceioense, buscando identificar e analisar fatores 

linguísticos e sociais que possam interferir no processo. A pesquisa, inicialmente, consistiu 

em um levantamento bibliográfico e está fundamentado na sociolinguística variacionista de 

Labov. Para a coleta dos dados, foi utilizado o método “amigo do amigo” e questionários 

sociais. As transcrições foram feitas com auxílio do software ELAN e a análise estatística 

feita com auxílio do software GoldVarb X. O trabalho traz os seguintes resultados: a 

diferença na realização da elisão entre homens e mulheres é pequena (53% para as 

mulheres e 49% para os homens). A variável „faixa etária‟ também apresentou pouca 

variação entre os fatores, tendo os adultos como o grupo que mais desfavorece o processo 

(indício de um processo de variação estável). A variável escolaridade apresentou resultado 

estatisticamente significativo indicando que os menos escolarizados fazem mais uso da 

regra de elisão. A variável qualidade da vogal não apresentou significância estatística. A 

análise da variável constituintes prosódicos indica maior favorecimento da elisão no 

interior de frases fonológicas (60%) do que na fronteira de frases fonológicas (49.3%). A 

análise da extensão da palavra mostrou que palavras de uma sílaba desfavorecem a elisão. 
Em relação ao acento, concluiu-se que o contexto de atonicidade máxima (ambas as vogais 

átonas) favorece a elisão. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística variacionista - Português alagoano - Elisão 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para William Labov, considerado o pai do modelo teórico-metodológico 

denominado sociolinguística variacionista, as línguas são realidades essencialmente 

variáveis e as formas de variação são determinadas por fatores de ordem social e 

linguística. No presente trabalho pretende-se estudar o processo de elisão de /a/ no falar dos 

maceioenses. um dos processos de sândi vocálico externo e pode ser explicada, segundo 

Bisol (2002), como “um processo de ressilabificação motivada pelo choque de núcleos 

silábicos de palavras diferentes”. 

Bisol (2002) apresenta três processos de sândi vocálico externo, sendo eles: a elisão, 

a degeminação e a ditongação. O processo de elisão consistiria no apagamento da vogal 

baixa /a/ quando for seguida de vogal diferente, como por exemplo: (menina humilde > 

meninumilde); a degeminação representa a junção de duas vogais idênticas, ex: (menina 

amada> mininamado) e a ditongação que consiste na formação de ditongos quando uma das 

vogais for alta, ex: (menino alegre> meninwalegre). 

Alguns fatores linguísticos são frequentemente associados à elisão, dentre os quais 

destacam-se o acento, os constituintes prosódicos, a qualidade das vogais e a extensão dos 

vocábulos. Bisol (2002) afirma que o acento tem se mostrado decisivo na aplicação (ou 

não) da elisão. De acordo com a autora, “o contexto favorecedor por excelência é o das 

átonas” (Bisol, 2002, p.241). 

A elisão é um processo que ocorre na fronteira de palavras e que apresenta como 

menor domínio prosódico de aplicação o grupo clítico, os quais são, em sua maioria, 

monossílabos átonos que dependem da acentuação das palavras que os acompanham; 

enquanto que a frase fonológica é caracterizada por haver apenas uma marca de acento. 

Bisol (2002) afirma que a elisão de /a/ ocorre mais no interior de grupos clíticos do que 

domínios prosódicos superiores. 

Esta pesquisa pretende explanar sobre os condicionadores da regra variável, 

verificando quais favorecem a aplicação da regra, estabelecendo semelhanças e distinções 

acerca dos estudos realizados até o momento (Bisol (1996, 2000, 2002), Tenani (2002, 

2004), Veloso (2003), Nogueira (2007), Alencastro (2008), Ludwig-Gayer (2008), 

Machado (2008), Viana (2009), Oliveira (2012)), entre outros), considerando a elisão da 
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vogal /a/ na fala dos Maceioenses. Tal pesquisa nos permitirá conhecer a realização de tal 

processo, até então não estudada nessa cidade sob a perspectiva variacionista. 

Foi a partir do século XX que houve o interesse pela língua em uso não apenas pelo 

sistema linguístico, dessa forma a língua articulou-se com outras ciências humanas em uma 

relação interdisciplinar. O termo sociolinguística surgiu em 1953, num trabalho de Haver 

C. Currie, Em 1963 William Labov publica um estudo em que analisa a comunidade da ilha 

de Martha‟s Vineyard, Massachusetts/Estados Unidos, destacando a diversidade linguística 

observada. 

 A sociolinguística rompeu com as teorias que descartavam o componente social e 

passou a considerar outro objeto de estudo, o vernáculo, desfazendo a velha noção de 

homogeneidade da língua preconizada pelo ensino gramatical e pelas correntes 

estruturalistas e gerativistas.   

 Podemos ver no trabalho de Tarallo (2004, p.63) que “nem tudo o que varia sofre 

mudança; toda mudança linguística, no entanto, pressupõe variação”. A mudança indica 

que uma forma linguística foi substituída por outra. A variação representa a coexistência de 

variantes (duas ou mais) em um dado momento dentro de uma comunidade.  

É possível entender o fenômeno de mudança linguística partindo de dois critérios, 

são eles: o tempo aparente e o tempo real. No primeiro (mais utilizado quando não 

podemos contar com gravações antigas ou cartas), a variável é distribuída de acordo com a 

estratificação etária dos informantes; no entanto, é importante salientar que não sabemos 

até que ponto a língua do indivíduo pode mudar, por isso, nos baseamos na “hipótese 

clássica”, como podemos ver no trabalho de Mollica (2003). Tal hipótese postula “que o 

processo de aquisição da linguagem se encerra mais ou menos no começo da puberdade”. 

A obtenção da escala em tempo aparente é feita com falantes de idade diferentes e é 

chamada de “gradação etária”. É esquematizada sempre com a “hipótese clássica” junto a 

uma escala de tempo real, ou seja, a idade atual com o estado anterior da língua. 

 As formas linguísticas em variação são denominadas variantes linguísticas. De 

acordo com Tarallo (2004) “variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de variável linguística". 

 Denomina-se variável dependente o fenômeno em estudo, o qual é sempre 

influenciado por outra(s) variável(is), denominadas variáveis independentes. Conforme 
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Mollica (2003, p.11) “uma variável é concebida como dependente no sentido que o 

emprego das variantes não é aleatório, mas influenciado por fatores (ou variáveis 

independentes) de natureza social e estrutural”. Neste trabalho, a variável dependente é o 

processo de elisão da vogal /a/ em Maceió/AL. 

  Muitos estudos têm demonstrado, de fato, que há uma tendência de escolha das 

formas mais socialmente prestigiadas pelas mulheres. Mollica (2003, p.36) afirma que “no 

estudo da correlação entre gênero/sexo e mudança linguística, um aspecto a considerar é o 

valor social da variante inovadora”, que pode ser instaurado por uma forma estigmatizada 

ou prestigiada.  

 A variável idade serve de base para a análise das mudanças linguísticas em 

progresso, por meio da análise do tempo aparente. Assim como a variável também 

importante é a escolaridade, a qual apresenta notável influência, tanto na língua escrita 

como na língua falada. Tal variável é vista como normalizadora. 

 Além do condicionamento social da variação, pode-se dizer que toda variação é 

também condicionada linguisticamente. A variação pode ser condiciona através de diversos 

fatores estruturais, sejam eles: fonéticos, fonológicos, sintáticos, semânticos, morfológicos 

discursivos. etc. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o processo de elisão da vogal /a/ na 

falar maceioense, buscando identificar e analisar fatores linguísticos e sociais que possam 

interferir no processo. Além disso, pretende-se apresentar uma revisão de  literatura  

englobando  os  estudos sobre  a  elisão  de  /a/  realizados  sobre  o  português  brasileiro; 

investigar  se  o compartilhamento de traços entre as vogais favorece o processo; e 

investigar o efeito do acento lexical na sílaba seguinte em comparação à sílaba átona e ao 

acento principal do sintagma fonológico. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa partiu de um levantamento bibliográfico minucioso no Lattes em que 

foram destacados 40 trabalhos dos quais alguns, apesar de estarem tratando do fenômeno de 
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sândi, não apresentavam relação direta com o assunto tratado, por esta razão muitos foram 

excluídos e restaram apenas quatro. 

Como já foi mencionado anteriormente, esta pesquisa está fundamentada na 

sociolinguística variacionista quantitativa de Labov (1972) que consiste na representação da 

fala de um determinado grupo que fez uso do vernáculo, nosso objeto de estudo, em uma 

interação social o que possibilitou a partir de então transcrevermos e buscarmos as 

ocorrências, no entanto, ao buscarmos a fala de forma natural deparamos com o paradoxo 

do observador. 

Foram entrevistados num total de 24 informantes, moradores dos bairros Benedito 

Bentes e Clima Bom, em Maceió. As entrevistas duraram em média 20 minutos. A amostra 

foi segmentada em relação às variáveis sociais gênero (masculino e feminino), faixa etária 

(entre 18 e 25 anos, entre 40 e 50 anos e acima de 65 anos). Além da entrevista, os 

informantes responderam um questionário social e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

Para a gravação, utilizou um gravador TASCAM DR-100MKII com microfone 

headset NADY HM-10 com alimentador fantasma NADY XM-10. 

Após as entrevistas, os dados foram transcritos com o auxílio do software ELAN. O 

banco de dados foi criado a partir das ocorrências de contextos passíveis de elisão. Para a 

análise estatística, utilizou-se o software GoldVarb X. Foram consideradas as variáveis 

independentes gênero, faixa etária, escolaridade, vogal seguinte, acento, tamanho das 

palavras envolvidas e constituintes prosódicos.  

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da revisão de literatura abordando 

trabalhos que trataram do fenômeno de elisão no português brasileiro, a fim de levantarmos 

subsídios importantes para o desenvolvimento desta pesquisa.  

    A dissertação de mestrado desenvolvida por Vianna (2009), “Sândi vocálico 

externo: o processo e a variação na cidade de Florianópolis–SC” centra-se nas teorias 

fonológicas e na sociolinguística variacionista. Foram selecionados 16 informantes em 

função das variáveis sociais. 
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O objetivo da pesquisa foi descrever os processos de sândi vocálico em 

Florianópolis e os condicionadores sociais e linguísticos de tal processo. Na análise 

quantitativa, as variáveis sociais foram excluídas pelo programa. Segundo a autora, com 

base em Bisol (2002a), o fenômeno de sândi é encarado como um fato fonológico sem 

marcas sociais.  

A variável linguística acento mostrou-se significativa, indicando como favorecedor 

o fator „sem acento‟ (0,63), enquanto o fator „com acento‟ desfavorece a aplicação da regra 

(0,23). Domínio prosódico: mostrou que o grupo clítico (0,59) é o domínio que mais 

favorece a aplicação da elisão, enquanto que a frase fonológica (0,33) mostrou-se 

desfavorecedora do fenômeno. 

Constatou-se também que, para a variável extensão dos vocábulos, o fator „qualquer 

extensão‟ mostrou favorável à aplicação da regra (0,73), enquanto que a combinação 

monomorfema+palavra ou palavra+monomorfema mostrou o contrário (0,28). A „categoria 

da segunda vogal‟ mostrou que a vogal posterior favorece a regra de elisão (0,60), em 

comparação a vogal anterior (0,40), mostrando desta forma que a elisão diferencia as 

vogais preferindo as posteriores.  

      O trabalho de Alencastro (2008) intitula-se „A elisão da vogal media /o/ em Porto 

Alegre-RS e Curitiba-PR, com base na teoria variacionista‟. Os objetivos da pesquisa foi 

descrever os processos de elisão da vogal “o” estabelecendo os condicionadores 

linguísticos e sociais à regra e concluir a descrição do processo de elisão de vogais médias 

na região Sul.  

O trabalho utiliza a metodologia variacionista estabelecendo os seguintes critérios 

de seleção dos informantes: ter 41-60 anos, ser monolíngue do português, ter morado pelo 

menos 2/3 de sua vida na cidade, ser filho de pais brasileiros e não ter residido fora da 

região por mais de um ano durante o período de aquisição da língua. 

Concluiu-se que, para a Classificação Morfossintática da Posição 1 as classes 

„advérbios de modo de interrogação e „conectivos‟ como favorecedores da regra de elisão 

(0,93 e 0,68, respectivamente). As demais classes, advérbios, pronomes e nomes, se 

mantêm abaixo do ponto de referência, com aplicação de (0,42), (0,43) e (0,39), 

respectivamente.  

Para Classificação Morfossintática da Posição 2 concluiu-se que a maior aplicação 

da elisão da vogal média /o/ ocorre quando a segunda posição é ocupada pelo fator verbo, 
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com peso de relativo de (0,66) e o segundo favorecedor fator  palavra  denotativa  de  

inclusão aparece com  peso  relativo  de  (0,60), enquanto que ao redor do ponto neutro 

estão os fatores  advérbio de lugar, (0,52), e de Tempo, (0,50). 

O item lexical na posição 1 que apresentou maior favorecimento à regra da elisão 

foi “como”, com peso relativo de (0,83), seguido pelo item lexical  “quando”,  que  revelou  

a  aplicação  de  (0,69) enquanto que os outros revelaram a aplicação abaixo de (50).  

Para a variável “Item lexical na Posição 2”, o item „é‟ foi considerado o principal 

condicionador (0,72), seguido pelos pronomes pessoais  „ele‟, „ela‟ e „eu‟, com pesos 

relativos de (0,66), (0,65) e (0,59), respectivamente. 

Para variável “Número de Sílabas na Posição 1”, o fator que mais favorece a regra 

da elisão da vogal  média /o/ foi „duas sílabas‟, com aplicação  de 0,53. Já as demais, três 

sílabas 0,50, quatro sílabas ou mais (0,43). Com uma aplicação considerada muito baixa, 

monossílabo menos favorece o processo, com peso relativo de (0,06).  

Para a variável “número de sílabas na posição 2”, o fator  „monossílabo‟ apresenta 

aplicação com peso relativo de (0,51), no caso do fator duas sílabas o peso relativo é (0,50) 

pode-se constatar que a aplicação da regra também pode ocorrer quando a distância é de 

uma sílaba ou duas sílabas. 

Para a variável social região, a variável Porto Alegre apresenta peso relaivo de 0,46 

e a variável Curitiba - PR peso relativo (0,53). No cruzamento entre as varáveis idade e 

região constatou-se que: para Curitiba a aplicação da regra é maior entre os adultos com 

peso relativo (0,57), enquanto que Porto Alegre - RS é entre os idosos (0,51). 

Por fim, a análise da variável “Constituintes Prosódicos” mostrou que apenas o 

grupo clítico aparece como favorecedor do processo analisado com peso relativo de (0,58). 

Os fatores „frase fonológica final‟ e „frase fonológica não-final‟ desfavorecem o processo, 

visto que apresentaram peso relativo de (0,44) e (0,41), respectivamente. 

        O estudo de Ludwig-Gayer (2008), intitulado “Os processos de sândi externo: 

Análise Variacionista da fala de São Borja”, também baseia sua análise na teoria e na 

metodologia variacionista. A pesquisa utiliza dados do Projeto VARSUL analisado de 

acordo com a distribuição de quatro informantes de cada sexo, de cada faixa etária e de 

cada grau de escolaridade (primário e secundário).  

O trabalho teve por objetivo verificar os contextos linguísticos favoráveis aos 

diversos tipos de sândi, ampliar a compreensão acerca dos condicionantes linguísticos e 
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extralinguísticos e fornecer elementos para compreensão do papel dos constituintes 

prosódicos (especialmente grupo clítico e frase fonológica).  

  Nenhuma variável extralinguística foi considerada e excluiu a variável linguística 

estrutura silábica da vogal dois. A análise da variável “constituintes prosódicos” mostrou 

que o fator „frase fonológica‟ favorece a aplicação da elisão, com peso relativo (0,68), 

enquanto o „grupo clítico‟ desfavorece a regra, assim como o fator „enunciado‟. 

O resultado da variável acento constatou que a atonicidade máxima favoreceu a 

aplicação da regra com peso relativo (0,59), já quando a segunda vogal recebe o acento 

primário, peso relativo (0,47), não favorece nem desfavorece a regra, o que mais 

desfavoreceu foi quando em V2 recaiu o acento principal (0,16).  

A análise da variável “categoria de vogal 2” mostrou que a aplicação da elisão é 

favorecida quando a segunda vogal for anterior média (0,65) e desfavorecida quando 

anterior alta (0,31),. Já os contextos constituídos de vogais posteriores parecem não exercer 

grande influência na aplicação da regra, (0,52) para posterior alta e (0,48) para posterior 

media. 

A análise da variável “extensão do vocábulo” mostrou que o fator „qualquer 

extensão‟ favorece mais a aplicação da regra, pois apresenta peso relativo (0,55), enquanto 

os demais apresentaram peso abaixo de (0,40).  

O resultado para combinação de palavras: sequencia ser não-funcional parece 

favorecer a aplicação da regra, com maior favorecimento quando a segunda palavra for 

não-funcional+funcional (0,64) do que quando for não-funcional+não funconal (0,55). A 

regra parece ser desfavorecida quando independentemente de ser combinada com uma 

palavra funcional (0,36) ou não-funcional (0,30).  

O resultado para a variável “distância entre os acentos” mostra que, quando a 

distância excede duas sílabas, a regra é mais favorecida (0,70) do que quando a distância é 

de apenas duas sílabas (0,58). Quando os acentos estão separados por apenas uma única 

sílaba a elisão é desfavorecida (0,37).  

O trabalho desenvolvido Machado (2008), intitulado “Análise Sociolinguística do 

processo de Elisão da vogal /a/ no dialeto pessoense”, baseia-se no modelo teórico-

metodológico da sociolinguística quantitativa e tem por objetivo traçar o perfil linguístico 

do falante pessoense em relação ao fenômeno da elisão. A amostra da pesquisa foi 

constituída por dezoito informantes, distribuídos em ambos os sexos de três níveis de 
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escolarização e três níveis de faixas etárias. As variáveis independentes sociais foram Faixa 

etária, escolaridade e gênero.  

No estudo de Machado (2008), Os resultados para extensão da primeira palavra‟ 

mostram que o fator „dissílaba‟ favorece a elisão (0,65). Os demais fatores se mostraram 

inibidores da elisão, sendo eles: monossílabos (0,34), polissílabas (0,22) e trissílabas (0,47). 

Para a variável acento, concluiu-se que o contexto de vogais átonas favoreceu a aplicação 

da elisão (0,69), o que não acontece com as vogais que portam o acento principal (0,03). 

Quanto ao acento primário, constatou-se que funciona como um bloqueador expressivo no 

apagamento da vogal /a/ 0,25. 

 Para a variável tipo de palavras, concluiu-se que: a combinação de palavras 

funcionais (0,71) e a combinação de palavra lexical + palavra funcional (0,55) mostraram-

se favorecedoras da elisão, enquanto que a combinação de palavra funcional + palavra 

lexical (0,38) e palavra lexical + palavra lexical (0,42) desfavorecem a elisão.  

 Em relação aos constituintes prosódicos os resultados apontaram que a frase 

fonológica favoreceu a aplicação da elisão (0,59), o que não ocorreu com o grupo clítico 

que inibe o apagamento de /a/ (0,39). Para a variável qualidade da vogal o estudo conclui 

que as vogais posteriores /u/, /ó/, e /ô/ mostraram-se desfavorecedoras da elisão (0,29), 

(0,33) e (0,43) respectivamente. As vogais anteriores /é/ (0,62), /ê/ (0,52) e /i/ (0,54) 

apresentaram resultados indicando que favorecem a regra. 

Os resultados obtidos por Machado (2008) acerca da variável acento assemelham-se 

aos resultados obtidos por Viana (2009) e Gayer (2008) em que o contexto das vogais 

átonas favorece a elisão e o acento principal desfavorece.Para a variável “categoria da 

segunda vogal” Gayer (2008) e Machado (2008) mostraram que vogais anteriores 

favorecem a elisão e vogais posteriores desfavorecem. Para Viana (2009), contrariamente, a 

vogal anterior desfavorece a elisão, quanto que a favorece.      

Os trabalhos que estabelecem certa relação em seus resultados são o de Gayer 

(2008) e Viana (2009), com a variável extensão do vocábulo partindo do fator qualquer 

extensão que em ambos os trabalhos houve favorecimento à regra (0,55 e 0,73), enquanto 

que os outros fatores se mantêm baixos.  

A variável “domínios prosódicos” mostrou resultados distintos, apresentados pelas 

autoras Viana (2009) em que o fator clítico (0,59) favoreceu a regra e a frase fonológica 

(0,33) não, assim como Alencastro (2008) em que o grupo clítico favorece a regra (0,58) e 
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a frase fonológica (não) final pouco favorece (0,44) e (0,41). Os resultados apresentados 

por Gayer (2008) e Machado (2008), entretanto, mostraram que a frase fonológica  

favorece a elisão e o grupo clítico desfavorece. 

Dos resultados encontrados nas pesquisas apresentadas, alguns serão considerados 

em nossa pesquisa, por apresentarem influência na aplicação ou não da elisão. São eles: 

extensão do vocábulo, o domínio prosódico, acento e categoria da segunda vogal.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como afirma Bisol (2002) a elisão se apresenta em um contexto mais limitado, por 

ser apenas o apagamento da vogal /a/, ou seja, é menos frequente o seu contexto em relação 

a degeminação e a ditongação. 

A elisão pode ocorrer em uma sequência de duas vogais, sendo que a primeira vogal 

pertencente à sílaba final de uma palavra e a segunda vogal (de qualidade distinta da 

primeira) à sílaba inicial da palavra seguinte. Nesse ambiente, pode-se observar o 

apagamento da vogal /a/ diante de uma vogal diferente. 

Ex.:   

        “...olha na minha opinião...”   

                    “...olha na [minhopinião]...” 

 

A elisão, assim como outros processos de sândi, mostra-se de forma variável na 

língua portuguesa.  como pode ser baseada em bisol (2002) segundo as teorias que estão 

voltadas para a sílaba. 

De acordo com Bisol (2002), observando o exemplo „camisa usada‟, a estrutura 

(CVV=sau) que desencadeia a elisão vem do encontro de duas palavras em que a silaba 

final da primeira e a que inicia a segunda formam a estrutura VV que consequentemente 

ocasionam o choque de núcleos silábicos. Em consequência desse choque, a primeira sílaba 

é apagada desestruturando os seguimentos CV (consoante + vogal). A partir disso ocorre a 

ressilabificação com a junção da consoante dissociada à rima da sílaba seguinte e formando 

o ataque com a sílaba que fica e o levando ao apagamento da vogal /a/. Dessa maneira 

ocorre na elisão.  
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A elisão, diferente dos outros processos de sândi vocálico, não acontece no interior 

das palavras, mas só nas fronteiras delas (laudo médico > lado; claustrofobia> 

*clustrofobia). 

Podemos agora verificar o comportamento da elisão junto aos fatores linguísticos e 

extralinguísticos e que relação esses fatores têm com a escolha de uma determinada 

variante. Em nossa análise, observamos um total de 214 casos de elisão, o que corresponde 

a 51% do total de 420 casos. 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos acerca do estudo da elisão por 

diferentes autores.  

 

Tabela 1: Outros estudos sobre elisão de  vocálica 

Autor Ano Região Vogal Frequência Apl./Total 

Machado 2008 João Pessoa /a/ 24% 444/1427 

Alencastro 2008 Porto Alegre Curitiba /o/ 20% 1009/5174 

Ludwig Gayer 2008 São Borja /a/ 55% 435/784 

Vianna 2009 Florianópolis SC /a/ 33% 280/835 

Manoel 2014 Maceió AL /a/ 51% 214/420 

 

Como podemos observar, o percentual de elisão em Maceió/AL (51%) aproxima-se mais 

do percentual observado em São Borja/RS (55%) do que de João Pessoa/PB, cidade 

também pertencente à região nordeste. 

 

A variável social gênero apresentou o seguinte resultado:  

 

Tabela 2: Resultados para a variável social gênero 

Gênero Apl.Total Porcentagem 

Masculino 102/207 49% 

Feminino 112/213 53% 

  

Como podemos constar na tabela acima, as mulheres parecem apresentar mais 

elisão do que os homens, mostrando-se mais favorecedoras à aplicação da elisão. A 

diferença entre os gêneros, entretanto, não apresentou significância estatística, o que 

significa que não se pode afirmar que haja, de fato, diferença entre homens e mulheres na 

aplicação da regra de elisão. 
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A variável faixa etária, assim como a variável gênero não apresentou significância 

estatística. Vejamos abaixo: 

 

Tabela 3: Resultados para a variável social faia etária 

Faixa etária/idade Apl./Total Porcentagem 

Adultos  66/138 47% 

Jovens  67/126 53% 

Idosos  81/156 52% 

   

O resultado da análise da variável faixa etária indica que não parece haver mudança 

em progresso em direção à elisão e que, provavelmente, estamos diante de um caso de 

variação estável no português maceioense. 

Diferentemente das demais variáveis sociais, a variável escolaridade apresentou-se 

como estatisticamente significativa. Vejamos os resultado abaixo: 

 

Tabela 4: Resultados para a variável social escolaridade 

Como podemos perceber variável escolaridade apresenta peso relativo de .57 para o 

nível fundamental e .43 para o superior. Pode-se concluir que os menos escolarizados 

tendem a fazer mais apagamento que os mais escolarizados. 

Os estudos feitos por Alencastro (2008), Machado (2008), Ludwig Gayer (2008) e 

Vianna (2009) tiveram as variáveis sociais descartadas pelo programa. Tais estudos 

justificaram que variáveis sociais não interfeririam nos processos de sândi ou, 

especificamente, no fenômeno de elisão. Nossos resultados corroboram em parte tais 

estudos, visto que a elisão, em Maceió/AL, sofre interferência da variável escolaridade. 

Dentre as variáveis linguísticas, somente as variável extensão da palavra e acento 

apresentaram significância estatística. 

 

Vejamos os resultados para a variável posição da vogal seguinte: 

 

Tabela 5: Resultados para a variável posição da vogal seguinte 

Posição da vogal seguinte Apl./Total Porcentagem 

Escolaridade Apl./Total Porcentagem Peso relativo 

Superior 90/206 44% .43 

Fundamental 124/214 58% .57 
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Anterior 129/253 51% 

Posterior 85/167 51% 

  

A posição da segunda vogal não apresentou significância estatística, pois as 

posições apresentaram percentuais iguais de realização da elisão, como pode ser visto na 

tabela acima. Os resultados apresentados por Vianna (2008) mostram que a regra é 

favorecida pelas vogais posteriores 39% com peso relativo 0.60, enquanto que as anteriores 

apresentaram um percentual de 28% com peso relativo 0.40.  

Ludwig Gayer (2008) mostrou que a vogal anterior média 64% com peso relativo 

0.65 favorece a regra enquanto que quando for anterior alta 39% com peso relativo 0.31 a 

regra é desfavorecida, já as vogais posteriores apresentaram resultados semelhantes ao do 

presente estudo, pois não exerceram grande influência na aplicação da regra. 

Em Machado (2008) os resultados, quanto as vogais posteriores, foram distintos do 

resultado encontrado na presente pesquisa, porque as vogais posteriores mostraram-se 

inibidoras do fenômeno (.29, .33 e .43 respectivamente) enquanto que as anteriores tiveram 

resultados mais expressivos (/i/ 26%, /ê/ 24%, /é/ 14%) com peso relativo (.54, .52, .63).  

 

Vejamos os resultados para a variável constituintes prosódicos: 

 

Tabela 6: Resultados para a variável constituintes prosódicos 

Constituintes prosódicos Apl./Total Porcentagem 

Interior de frase fonológica 39/65 60% 

Fronteira de Frase Fonológica  175/355 49% 

     

 Observamos que o fenômeno de elisão foi mais favorecido no interior de frase 

fonológica (60%) em que houve maior aplicação da regra, o que já era esperado, com 

relação à fronteira de frase fonológica (49%) não houve favorecimento. Essa diferença 

entre os constituintes prosódicos, entretanto, não apresentou significância estatística. Para 

Alencastro (2008), o grupo clítico foi mais favorecedor à aplicação da regra do que a frase 

fonológica. Vianna (2008) apresenta também o grupo clítico (35%, 0.59) como favorecedor 

à regra, enquanto que a frase fonológica (30%, 0.33) mostra-se desfavorável a aplicação de 

elisão. Em Machado (2008), o fator frase fonológica é que favorece a regra, enquanto o 

grupo clítico inibe o fenômeno de elisão. Em Ludwig Gayer (2009), a frase fonológica 
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(70%, 0.68) favorece a regra e o grupo clítico mostrou-se desfavorecedor à regra (31%, 

0.32).     

    A seguir a tabela apresentando os resultados da variável extensão da palavra  

 

Tabela 7: Resultados para a variável social gênero 

Extensão da Palavra  Apl./total Percentual Peso Relativo 

1 sílaba 4/42 9.5% .10 

mais de 1 sílaba 210/378 55.6% .56 

Como podemos observar, a variável extensão da palavra mostra-se mais favorável à 

regra quando a essa apresenta mais de uma sílaba (55.6%) do que quando contém somente 

uma sílaba (9.5%). O mesmo resultado pode ser observado em Machado (2008). Vianna 

(2009) mostra que qualquer extensão pode favorecer a regra (38%, .73), enquanto o fator 

mono-morfema, assim como o resultado da pesquisa em questão, não favorece a regra. 

Alencastro (2008) em seu estudo mostra que o fator duas sílabas ou mais não favorece nem 

desfavorece  a regra.  Nos estudos de Ludwig-Gayer (2008) o fator qualquer extensão 

(56%, .55) mostrou-se mais relevante que os demais analisados, como o fator uma sílaba 

independente de posição, o que corrobora com a pesquisa em questão quando se trata de 

afirmar que o fator duas sílabas ou mais é favorável à regra. 

  

 Vejamos os resultados da variável acento da sílaba seguinte: 

 

Tabela 8: Resultados para a variável acento da sílaba seguinte 

Acento Apl./ Total Percentual P.Relativo 

Átona 141/256 55.1% .54 

Tônica 73/164 44.5% .43 

 

Analisando a tabela anterior, pode-se concluir que o contexto de atonicidade 

máxima (ambas as vogais átonas) favorece a regra de elisão (.54). O mesmo pode ser visto 

em Alencastro (2008), em que os resultados são semelhantes. Machado (2008) também 

mostra que o contexto de atonicidade máxima é a que mais favorece a regra de elisão (32%, 

0.69) . Vianna (2009) também apresenta resultado semelhante; o fator sem acento mostra-se 

favorecedor a regra (39%, 0.63). Em nosso estudo, a variável acento apresentou resultado 

semelhante aos demais estudos analisados.   
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6. CONCLUSÃO 

 

Com o propósito de verificar como se dá o fenômeno de elisão na fala dos 

maceioenses, o presente trabalho traz algumas conclusões importantes. 

Das oito variáveis investigadas, somente três apresentaram-se como estatisticamente 

significativas: a escolaridade, a extensão da palavra e o acento da sílaba seguinte.  

Observamos que não há diferença na realização da elisão entre os gêneros 

masculino e feminino nem entre as faixas etárias jovem, adulto e idoso. A ausência de 

significância para a variável faixa etária pode indicar que o processo trata-se de um caso de 

variação estável. 

Os resultados para a variável posição da vogal demonstraram não haver diferença 

em relação às vogais anteriores e posteriores. 

Os resultados a cerca dos constituintes prosódicos mostraram que não há diferença 

entre o interior de frases fonológicas e a fronteira de frases fonológicas. Outros estudos 

analisados mostraram que os constituintes prosódicos têm influência na realização da 

elisão, entretanto, os resultados de tais estudos mostram-se contraditórios em relação a essa 

variável.  

A variável escolaridade, a única variável extralinguística estatisticamente 

significativa no estudo, mostrou que os menos escolarizados fazem mais apagamento. Essa 

variável havia sido considerada não significativa nos estudos de Alencastro (2008), 

Machado (2008), Ludwig-Gayer (2008) e Vianna (2009). O resultado mostra que, em 

Maceió/AL, a elisão é sensível à escolaridade, diferente das outras regiões do Brasil 

investigadas por tais estudos.  

A variável extensão da palavra também apresentou resultado estatisticamente 

significativa. Observou-se uma relação diretamente proporcional entre o tamanho da 

palavra e a aplicação da regra de elisão.  

Por fim, os resultados da variável acento mostraram consonância com todos os 

estudos relacionados à elisão no Português Brasileiro: o contexto de atonicidade máxima 

favorece a aplicação da regra.  

A principal generalidade encontrada sobre a regra foi a classificação da elisão como 

uma regra fonológica condicionada preferencialmente pelos fatores linguísticos: acento, 

extensão da palavra. 
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Seria importante que outras pesquisas relacionadas ao assunto em questão fossem 

desenvolvidas, a fim de possibilitar um conhecimento mais aprofundado sobre os aspectos 

que condicionam a aplicação da elisão em Maceió/AL. 
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