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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta, à luz dos pressupostos teóricos e metodológicos da sociolinguística 

variacionista (cf. Labov (1972)), uma análise da haplologia no falar de Maceió/AL e São 

Miguel dos Campos/AL, buscando identificar e analisar fatores linguísticos e sociais que 

interferem no processo. O trabalho faz parte do projeto de pesquisa „Variação linguística no 

Português Alagoano – PORTAL‟, cujo principal objetivo é a constituição de um banco de 

dados de falares alagoanos de forma a permitir o desenvolvimento de pesquisas linguísticas 

nas mais diversas áreas que consideram a língua em uso como objeto de estudo. Diversos 

trabalhos têm apresentado análises variacionistas pertinentes ao tema realizados em outras 

regiões do Brasil, como Alkmim e Gomes (1982), Tenani (2002), Battisti (2004), Leal (2006), 

Oliveira e Paz (2013), Oliveira e Viegas (2014), entre outros. Neste estudo, analisamos uma 

amostra constituída de dados de fala coletados em 48 entrevistas. Foram selecionados 

somente participantes que apresentassem as seguintes características sociais: nascidos em São 

Miguel dos Campos/AL ou Maceió/AL ou que morassem nesses locais há, pelo menos, 20 

anos. Para as transcrições das entrevistas utilizamos o software PRAAT v. 5.3.03, e, em 

seguida, quantificamos todos os dados numa tabela do Excel. Os dados foram analisados com 

o auxílio do software GoldVarb X. Na análise incluindo ambas as cidades, observamos que 

houve significância estatística para as variáveis „vogal da sílaba‟, „faixa etária‟ e 

„escolaridade‟. Na análise dos dados de Maceió, separadamente, apenas a variável „vogal da 

sílaba‟ favoreceu o fenômeno da haplologia. Em São Miguel dos Campos/AL, foram 

mantidas as variáveis independente que apareceram na análise geral „vogal da sílaba‟, „faixa 

etária‟ e „escolaridade‟. A partir das análises e das discussões, concluímos que o fator mais 

relevante para a haplologia é a vogal da sílaba, o que corrobora os resultados apresentados em 

Oliveira e Viegas (2014).  
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1. Introdução 

 

Este artigo tem como fundamentação teórico-metodológica a concepção de variação e 

mudança linguística proposta por Labov (1972), cujo objetivo é o de apresentar um estudo 

sobre a haplologia no português alagoano, buscando identificar e analisar fatores linguísticos 

e sociais que interferem no processo. Na perspectiva variacionista, as línguas são sistemas 

heterogêneos, sendo possível o entendimento de falantes de uma comunidade, apesar da 

diversidade linguística. Ao falar em heterogeneidade, Labov se refere à variação, mas está 

interessado naquela que pode ser sistematicamente explicada. Assim, a Sociolinguística tem 

como base metodológica, analisar e sistematizar os diferentes tipos de variação e mudança 

linguística. Coelho e outros (2012) afirmam que, “[...] enquanto a língua concebida como 

sistema homogêneo contém somente regras categóricas, ou obrigatórias, ou invariantes (i.e., 

que sempre se aplicam da mesma maneira por todos), a língua concebida como um sistema 

heterogêneo comporta, ao lado de regras categóricas, também regras variáveis”. (COELHO; 

GÖRSKI; MAY; SOUZA; p. 24, 2012). Essas regras, segundo os estudiosos, permitiriam que, 

“em certos momentos, em certos contextos linguísticos e sociais, falemos de uma forma, e, 

em outros contextos, de outra forma”. (idem).  

Conforme Tarallo (1986, p. 8), “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”. Em nosso estudo, temos duas variantes: a 

realização plena de uma sílaba posposta de outra sílaba que pode ser igual, semelhante ou até 

mesmo apagada na palavra seguinte. Trata-se do fenômeno que a sociolinguística denomina 

de „haplologia‟. Vejamos alguns exemplos: 

1. SC23F11 „(...) cuidando da minha casa e da minha filha‟  

 

2. SC63M11 „pode trazer pra cá‟ 

 

3. CL18F12 „olha foi uma zoada dentro do ônibus‟  

 

4. CU40F08 „deixava a gente dentro de casa presa mesmo‟ 

 

Nos exemplos acima, retirados dos dados coletados em São Miguel dos Campos e 

Maceió, as sílabas grifadas foram apagadas, processo que pode ser nomeado como haplologia 

(apagamento de uma sílaba motivado pelo compartilhamento de ponto e modo entre a 

consoante da sílaba final de uma palavra e a consoante da sílaba inicial da palavra seguinte).  



Neste trabalho, propõe-se o estudo de falares alagoanos, mais precisamente na capital 

do Estado, Maceió, e na cidade de São Miguel dos Campos. Desta forma permitirá, por meio 

da constituição de um banco de dados, o desenvolvimento de pesquisas em áreas que 

consideram a língua em uso como objeto de investigação.  

Sobre a haplologia, Alkmim e Gomes (1982) observaram em suas investigações que a 

haplologia só afetou sílabas subjacentes com /t/ e /d/. Por outro lado, Leal (2006), em 

pesquisa com falantes de Capivari/SP, constatou, contrariamente à Alkmim e Gosmes (1982), 

que “[...] existem falares no português brasileiro nos quais pode haver queda de sílabas cujas 

vogais tenham o traço diferente de [+alto] e as consoantes não precisam ser necessariamente 

/t/ e /d/” (LEAL, 2006, p.159 apud OLIVEIRA; e VIEGAS, 2014, p.147).  

Através de estudo realizado em São José do Rio Preto/SP, Tenani (2002) relacionou o 

fenômeno da haplologia a um processo "em que há queda total de uma sílaba”. Para a autora, 

“se houver apenas supressão da vogal final de palavra, não se configura a haplologia” 

(Tenani, 2002, p.137). Embora corrobore com Tenani (2002) e Leal (2006) ao afirmar que a 

haplologia é favorecida quando a sílaba à direita é átona, Mendes (2009) difere de Tenani 

(2002) ao analisar o apagamento da vogal e o apagamento da sílaba em uma única variante 

em oposição binária à manutenção da sílaba plena, apontando que o choque de acentos não 

bloqueia a haplologia. 

Segundo Paz e Oliveira (2013, p.86), “a haplologia pode ser considerada uma regra 

variável”. Em seus estudos, Battisti (2005) observou que o processo foi favorecido em sílabas 

com a mesma vogal, “dentro da frase fonológica”, concluindo que “haplologia é regra 

variável de condicionamento interno, abaixo do nível da consciência, o que parece não ser 

peculiar apenas ao corpus analisado, mas generalizável ao português brasileiro como um 

todo” (p.11).  

Oliveira e Viegas (2014), por sua vez, partiram da análise do processo de apagamento 

da vogal e de apagamento sílaba CV final átona, na cidade mineira de Itaúna para afirmar que 

“[...] a haplologia e a elisão são processos de apagamento de consoante após o apagamento da 

vogal”. (p. 165). Em ambos os processos, vogais mais altas são mais apagadas.  

Tanto a haplologia como a elisão silábica foram classificadas por Sá Nogueira (1958 

apud OLIVEIRA; VIEGAS, 2014, p.172) como um processo no qual o apagamento da 

consoante ocorre após o apagamento de uma vogal. Nesse sentido, o apagamento da vogal 

está associado à altura da vogal; quanto mais alta for a vogal mais ela tende a ser apagada por 

ser mais reduzida do ponto de vista articulatório. 

 



 

2. Metodologia 

 

  A metodologia de pesquisa empregada neste estudo é fundamentada, principalmente, 

evolvendo todas as etapas conforme os pressupostos da sociolinguística variacionista, 

apresentado em Labov (1972), que prevê a análise de dados reais de fala, coletados em 

situações reais de uso. Com isso, busca-se a identificação dos fatores sociais e linguísticos que 

contribuem para explicar um determinado processo linguístico variável, no nosso caso, a 

haplologia.  

Os dados para a análise de fala espontânea desta pesquisa foram coletados na capital 

Maceió e na cidade de São Miguel dos Campos (AL) desde os meses de setembro de 2014 até 

fevereiro de 2015. As entrevistas tiveram entre 9 a 11 minutos de duração e foram gravadas 

na residência e/ou local de preferência de cada um dos informantes. A naturalidade 

conseguida nas entrevistas podem proporcionar dados muito próximos do vernáculo do 

entrevistado, o estilo “em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala” 

(LABOV, 2008 [1972], p. 244). 

Segundo Labov (2008/1972), só podemos obter dados reais de falas espontâneas das 

pessoas quando elas perceberem que não estão sendo sistematicamente observadas –, no 

entanto, só conseguimos isto por meio da observação sistemática. Diante disto, Labov o 

nomeou de paradoxo do observador, nesta perspectiva, pensando em uma possível resolução, 

propõe para os entrevistados que podemos envolvê-los com assuntos e questionamentos que 

lhes tragam emoções fortes sobre o seu passado e/ou de algum momento marcante em sua 

vida.  

Foram selecionados, no total, 48 informantes do sexo masculino e do sexo feminino 

pertencentes a três faixas etárias (entre 18 e 30 anos, entre 40 e 55 anos e participantes acima 

de 65 anos) e a duas escolaridades (menor de 5 anos e maior de 10 anos). O intervalo entre as 

faixas etárias e as escolaridades tem como finalidade evidenciar as diferenças entre os grupos. 

Foram selecionados somente participantes que apresentassem as seguintes características 

sociais: nascidos em São Miguel dos Campos/AL ou Maceió/AL, ou que morassem lá há, 

pelo menos, 20 anos.  

 Para a constituição do banco de dados, foi feito um recorte nos dados considerando 

apenas os 4 minutos iniciais da gravação da fala de cada um dos pesquisados, de modo a 

possibilitar que a análise fosse feita com mais participantes sem que a quantidade de dados 



fosse muito ampliada. A ocorrência da haplologia foi atestada com o auxílio da análise de 

espectrogramas (PRAAT v. 5.3.03).  

Para a criação do banco de dados, as ocorrências foram listadas em uma planilha do 

Excel, no qual foram criadas, inicialmente, as colunas „palavra‟, „palavra seguinte‟ e 

„variante‟ respectivamente. Na coluna „palavra‟, colocamos a primeira palavra (aquela que 

sofreu ou não a haplologia) e na coluna „palavra seguinte‟ colocamos a palavra que vem 

imediatamente após a primeira palavra (aquela que tem sua letra inicial já destacada). Na 

coluna variante, após as 505 linhas terem sido criadas, preenchemos com „h‟ (se caso 

houvesse haplologia) ou „n‟ (se não houvesse haplologia), de acordo com os códigos 

associados às ocorrências.  

Em relação às variantes independentes, consideramos por hipótese, com base em outros 

trabalhos, que a haplologia pode ser influenciada pelo tipo de consoante (/t/ ou /d/), pela vogal 

([ʊ], [ə] ou [ɪ]), pelo acento da sílaba seguinte (átono ou tônico) e pela relação entre as 

consoantes envolvidas (iguais ou diferentes). Consideramos ainda as variáveis sociais 

„cidade‟, „sexo‟, „faixa etária‟ e „escolaridade‟. 

Na análise estatística dos dados, foi usado o software GoldVarb X na qual foram 

selecionadas as melhores rodadas consideradas pelo programa. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da análise estatística da haplologia em 

São Miguel dos Campos/AL e em Maceió/AL. 

Após rodarmos os dados no GoldVarb, constatamos que somente as varáveis „vogal da 

sílaba‟, „faixa etária‟ e „escolaridade‟ foram consideradas como estatisticamente 

significativas. As variáveis „tipo de consoante‟, „acento da sílaba seguinte‟, „relação entre as 

consoantes envolvidas‟, „cidade‟ e „sexo‟ não apresentaram significância estatística.   

A tabela apresenta os resultados da variável „vogal da sílaba‟ ([ʊ], [ə] ou [ɪ]). Observa-

se que a haplologia é mais favorecida nas vogais são mais altas: vogal [ʊ] apresenta PR=.61 e 

vogal [ɪ] apresenta PR=.55.  O peso relativo para [ə] foi .22.  

 

Tabela 1 - Haplologia em Maceió/AL e São Miguel dos Campos/AL 

em relação à vogal da sílaba 

 

Vogal da sílaba Aplicação  Total  % PR 

 [ʊ]  138 233  59,2     0.61 

[ə]  26 115  22,6     0.22 



[ɪ]    74 147  50,3     0.55 

Total 238     495  48,1  

Os resultados apresentados na tabela 1 mostram que a haplologia ocorre mais nos casos 

nos quais a vogal da sílaba é mais reduzida foneticamente (vogais altas). Alkmim e Gomes 

(1982) observaram em suas investigações que a haplologia ocorre quando a vogal da sílaba é 

alta. Para as autoras, há agramaticalidade na sequ ncia *[ko mida   nə] (comida da China). 

Por outro lado, Leal (2006), em pesquisa com falantes de Capivari/SP, constatou, 

contrariamente à Alkmim e Gosmes (1982), que “[...] existem falares no português brasileiro 

nos quais pode haver queda de sílabas cujas vogais tenham o traço diferente de [+alto] [...]” 

(LEAL, 2006, p.159 apud OLIVEIRA; e VIEGAS, 2014, p.147). Em nossos dados, podemos 

notar que os resultados corroboram as conclusões de Leal (2006) e Oliveira e Viegas (2014), 

de que o apagamento da sílaba pode ocorrer quando a vogal possui o traço [-alto]. 

Diferentemente do que propõem outros estudos. Oliveira e Viegas (2014) concluem que o 

apagamento da sílaba na haplologia ocorre somente após o apagamento da vogal. Há, assim, 

um processo apagamento da vogal final e, apagada a vogal, ocorre o apagamento da 

consoante seguindo o „princípio do contorno obrigatório‟, o que qual impede uma sequência 

de sons iguais ou semelhantes.    

Na tabela a seguir são apresentados os resultados para a variável „faixa etária‟.  

 

Tabela 2 - Haplologia em Maceió/AL e São Miguel dos Campos/AL 

em relação à variável faixa etária 

 

Faixa etária Aplicação  Total  % PR 

 Jovens    98 169  58,0 0.60 

 Adultos    71 166  42,8   0.44 

 Idosos    69 160  43,1   0.46 

Total 238     495  48,1  

 

A tabela anterior, como vimos acima, os jovens produzem mais o fenômeno da 

haplologia do que os adultos e idosos (58%) e favorecem o processo (PR=.61). O resultado se 

difere da pesquisa de Battisti (2005), a qual constatou que a variável „faixa etária‟ não 

desempenha papel relevante na realização da haplologia, ou seja, que o condicionamento da 

regra de haplologia é exclusivamente interno. Oliveira e Viegas (2014) também concluem que 

a faixa „etária‟ não interfere na realização da haplologia e que, provavelmente, o processo 

trata-se de um caso de variação estável. O fato de os jovens realizarem mais a haplologia 

merece um aprofundamento em estudos posteriores. 



Vejamos a tabela contendo os resultados para a variável „escolaridade‟ em relação as 

duas cidades alagoanas:  

Tabela 3 - Haplologia em Maceió/AL e São Miguel dos Campos/AL 

em relação à variável escolaridade 

 

Escolaridade Aplicação  Total  % PR 

 

Fundamental 136 241  51,9 0.60 

Superior 102 254  45,3 0.40 

Total 238 495  48,1  

 

Como podemos observar na tabela 3, verificou-se que o nível fundamental favoreceu a 

ocorrência da haplologia com o número total de 51,9% e PR=.60. O nível superior apresentou 

uma menor porcentagem (45,3%) e PR=.40. Tais resultados vão na mesma direção de Paz e 

Oliveira (2013), que investigaram a ocorrência da haplologia na fala espontânea de paraenses. 

Os autores verificaram que “quanto menos a escolaridade de um sujeito mais tendência terá a 

aplicar a regra de haplologia e quanto maior o seu nível escolar, menos probabilidade haverá 

sua aplicação” (p.84). O fato de os menos escolarizados realizarem mais a haplologia pode 

estar relacionado a uma sensibilidade menor ao monitoramento estilístico, proporcionado pela 

escola. Esse resultado precisaria ser mais bem investigado em estudos futuros.  

Interessou-nos averiguar se o processo de haplologia era condicionado pelas mesmas 

regras em Maceió e em São Miguel dos Campos. Para isso, realizamos duas análises, cada 

uma com os dados somente de uma das cidades.  

Analisando somente os dados de Maceió/AL, constatamos que somente a variável 

„vogal da sílaba‟ apresentou-se como estatisticamente significativa. Vejamos o resultado na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 4 - Haplologia em Maceió/AL em relação à vogal da sílaba  

Vogal da sílaba Aplicação  Total  % PR 

 [ʊ]  61 99  61.6        0.60 

[ə]  14 50  28.0          0.26 

[ɪ]  32 57  56.1     0.54 

Total 107         206  51.9          

 

O resultado apresentado na tabela 4 mostra que o condicionamento da variável „vogal 

da sílaba‟ para a haplologia em Maceió assemelha-se ao resultado geral, tendo as vogais mais 

altas como mais favorecedoras do processo.  



Analisando somente os dados de São Miguel dos Campos, constatamos que, além da 

variável „vogal da sílaba‟, foram ainda consideradas como estatisticamente significativas as 

variáveis „acento da palavra seguinte‟, „sexo‟, „faixa etária‟ e „escolaridade‟. Observemos a 

tabela abaixo sobre a variável vogal da sílaba:  

Tabela 5 – Haplologia em São Miguel dos Campos/AL em relação à vogal da sílaba 

Vogal da sílaba Aplicação  Total  % PR 

 [ʊ]  77 134  57.5     0.64 

[ə]  12 65  18.5     0.17 

[ɪ]   42 90  46.7     0.57 

Total 131     289  45.3  

 

A tabela 5 mostra que a regra é favorecida pela vogal [ʊ] com o percentual de 57.5%, 

seguindo-se da vogal [ɪ] igual a 0.57% e desfavorecida na vogal [ə] com o percentual de 

18.5%. Isso evidencia que, como esperado, o processo de haplologia é condicionado 

principalmente pela altura da vogal da sílaba.  

Vejamos a análise da variável „acento da palavra seguinte‟.  

 

Tabela 6 – Haplologia em São Miguel dos Campos/AL em relação 

ao acento da palavra seguinte 

 

Acento Aplicação  Total  % PR 

 

Átono 105 215  48.8                              0.55 

Tônico 26 74  35.1                 0.33 

Total 131 289  45.3                  

 

Como se vê na tabela 6, a presença de acento tônico na palavra seguinte desfavorece a 

realização da haplologia (PR=.33). Esse resultado é semelhante ao observado por Paz e 

Oliveira (2013): “sílabas confinantes átonas apresentam maior probabilidade de aplicação da 

regra. O mesmo não ocorre quando temos a presença de sílabas confinantes átono-tônico” 

(p.83).  

A tabela abaixo apresenta os resultados da variável „relação entre as consoantes‟.  

 

Tabela 7 – Haplologia em São Miguel dos Campos em relação à 

variável ‘relação entre as consoantes’ 

 

Relação entre as consoantes Aplicação  Total  % PR 

 

diferentes (t/d – d/t) 70 169  41.4                                 0.43 

iguais (t/t – d/d) 61 120  50.8                 0.59 

Total 131 289  45.3                  

 



As consoantes iguais apresentaram-se como favorecedoras da haplologia, com PR=.59.  

Esse resultado está de acordo com a pesquisa de Battisti (2005) que observou “mais que a 

qualidade da vogal, o aspecto fundamental envolvendo vogais no que tange à haplologia é a 

similaridade das sílabas em seqüência, para o que sílabas com mesma vogal contribuem” (p. 

9). Entretanto, ao contrário do que afirma a autora, o que parece mais relevante aqui é a 

qualidade da vogal, apesar de a similaridade das consoantes ser também um fator que 

influencia na aplicação da regra de haplologia em São Miguel dos Campos. 

A tabela a seguir apresente os resultados para a variável „sexo‟. 

 

Tabela 8 – Haplologia em São Miguel dos Campos/AL em relação à 

variável ‘sexo’ 

 

sexo Aplicação  Total  % PR 

 

feminino 57 136  41.9                                     0.42 

masculino 74 153  48.4                     0.56 

Total 131 289  45.3                  

 

Na tabelo 8, constatou-se que gênero feminino tem o peso relativo 0.42, ou seja, foi 

desfavorável à aplicação da haplologia. O sexo masculino apresentou-se como favorecedor do 

processo (PR=.56). O resultado vem na mesma direção das conclusões de Paz e Oliveira 

(2013), quando afirmam que “já vem sendo comprovado por muitos estudos linguísticos: o 

sexo feminino, a depender do fenômeno de variação, faz mais uso da forma padrão do que as 

pessoas do sexo masculino” (p. 84).  

Vejamos abaixo os resultados para a variável „faixa etária‟.  

 

Tabela 9 – Haplologia em São Miguel dos Campos/AL em relação à 

‘faixa etária’ 

 

Faixa etária Aplicação  Total  % PR 

 Jovens 53 91  58,2     0.65 

 Adultos 39 105  37,1     0.37 

 Idosos 39 93  41,9     0.49 

Total 131     289  45.3  

 

Como se nota na tabela acima, os jovens são os que mais favorecem a haplologia, 

seguidos pelos idoso e pelos adultos. O resultado não aponta para um processo de mudança 

linguística em progresso, mas sim, provavelmente, de um processo de variação estável. 



A tabela a seguir apresenta os resultados para a variável „escolaridade‟ em São Miguel 

dos Campos/AL.  

Tabela 10 – Haplologia em São Miguel dos Campos/AL em relação 

à ‘escolaridade’ 

 

Escolaridade Aplicação  Total  % PR 

 

Fundamental 79 136  58.1                                        0.67 

Superior 52 153  34.0                        0.34 

Total 131     289  45.3  

 

Como se vê na tabela 10, o fator „ensino fundamental‟ favorece a realização da 

haplologia (PR=0.67) em São Miguel dos Campos/AL. 

A análise das cidades separadamente mostra-nos que em Maceió/AL, diferentemente de 

São Miguel dos Campos, a haplologia não apresenta condicionamento social, sendo regida 

somente por mecanismos internos ao sistema. A haplologia ocorre provavelmente posterior ao 

apagamento da vogal e é determinada pelo „princípio do contorno obrigatório‟. Em São 

Miguel dos Campos, por outro lado, talvez o processo seja socialmente estigmatizado, visto 

ele é favorecida em escolaridades mais baixas e entre o sexo masculino. 

 

4. Considerações finais  

 

O objetivo principal deste trabalho foi apresentar uma análise variacionista do 

fenômeno de haplologia no falar de Maceió/AL e em São Miguel dos Campos/AL buscando 

identificar, analisar e explicar os fatores favorecedores do processo. Além disso, buscou-se 

investigar o encaixamento linguístico do fenômeno da haplologia e averiguar se o processo 

trata-se de um caso de mudança linguística em progresso ou de variação estável no português 

alagoano. 

O fator linguístico que, de fato, interfere na haplologia é a vogal da sílaba. Isto significa 

dizer que tal processo ocorre por influência simultânea das consoantes envolvidas por 

compartilharem entre ponto e modo. A haplologia ocorre posteriormente ao apagamento da 

vogal, indicado pelo favorecimento das vogais mais altas e, portanto, mais reduzidas 

foneticamente. 

Os resultados deste estudo, exposto até o momento, proporcionaram, principalmente, a 

descrição do fenômeno da haplologia no falar de informantes maceioenses e miguelenses. Em 



estudos futuros, considerando as conclusões iniciais desse trabalho, seria importante para 

levantar outras hipótese a partir da análise e dos resultados estatísticos.  
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