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RESUMO: Entendendo a língua como um sistema heterogêneo e, consequentemente, suscetível a 

variação, a Sociolinguística Variacionista se preocupa em analisar os fatores linguísticos e sociais 

que envolvem determinados fenômenos da língua para, então, conseguir sistematizar os múltiplos 

modos de falar. Levando em consideração esses aspectos, este trabalho, que está situado dentro dessa 

grande área de estudo, se ocupa em investigar o apagamento da oclusiva /d/ no indicativo do 

gerúndio /ndo/, processo que já foi observado por vários autores em diferentes regiões do Brasil 

(MOLLICA; MATTOS, 1992; SILVA; VELOSO, 2011; FERREIRA; TENANI; GONÇALVES, 2012), 

mas que ainda não foi muito explorado no falar maceioense. À vista disso, esta pesquisa objetiva 

identificar quais os fatores que influenciam o processo em foco na capital alagoana. Para tal, 

selecionamos 12 informantes, nascidos em Maceió (AL) ou residentes na cidade há mais de vinte 

anos, para gravação de, no mínimo, 9 minutos de fala espontânea. Para este estudo, fizemos o 

controle das variáveis sociais sexo, faixa etária e escolaridade; e das variáveis linguísticas extensão 

do vocábulo e contexto fonético-fonológico seguinte. Após a análise estatística dos dados, concluímos 

que quanto maior a extensão da palavra, maior a possibilidade de supressão da oclusiva. Além disso, 

percebemos que esse pode ser considerado um processo estigmatizado na região, visto que os 

resultados mostraram que a fase adulta, a de maior contato com o mercado de trabalho, onde, 

possivelmente, se exige um falar culto, é a que mais preza pela manutenção do /d/, enquanto os jovens 

e os idosos são os que mais favorecem sua exclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: variação linguística; apagamento do /d/ em gerúndio; falar maceioense.  

 

1. Introdução 

 

 

            Os estudos na área da Sociolinguística Variacionista se contrapõem a outras teorias 

que preconizam que a língua é um sistema homogêneo e que não é influenciada pelos fatores 

sociais, defendendo, ao invés disso, que ela é um sistema heterogêneo e, portanto, passível de 

variação, que pode ser sistematizada e analisada através de condicionadores linguísticos e 

sociais. 

            Essa corrente de estudo conceitua a variação como sendo determinados processos que 

ocorrem na língua e que possuem o mesmo valor de verdade. As formas que concorrem 

constituem uma variável e cada uma delas é uma variante, que coexistem de modo estável, 

não aparentando possibilidade de mudança linguística ou representam uma mudança em 

progresso, podendo ser analisada em tempo real ou em tempo aparente, ou seja, observada a 

partir de um recorte no tempo ou ao longo de diferentes períodos. 
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            Com base, então, nesses aspectos, o presente estudo se propõe a investigar a supressão 

da dental /d/ em palavras formadas por gerúndio, como “olhando”, “vivendo” e “sorrindo” 

podendo ser realizadas, respectivamente, como “olha[no]”, “vive[no]” e “sorri[no]”, na cidade 

de Maceió, capital de Alagoas, por ser um local que carece de pesquisas sobre esse fenômeno.  

            Estudos desse tipo têm um caráter importantíssimo pois mapeiam a realidade do 

português falado em nosso país e mostram, portanto, sua diversidade, e isso é necessário 

porque comprova que não existe uma unidade linguística no português brasileiro, o que 

combate preconceitos, já que com isso demonstramos que certos processos, estigmatizados 

socialmente, podem ser explicados cientificamente. 

             Desse modo, fundamentados nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista e 

considerando as pesquisas já feitas sobre o tema em discussão, buscamos responder, através 

dos dados encontrados, as seguintes questões: qual sexo investigado prestigia o fenômeno em 

estudo?; qual faixa etária mais favorece o apagamento na regra analisada?; qual nível de 

escolaridade colabora com o apagamento da oclusiva?; a extensão do vocábulo portador do 

morfema /ndo/ favorece o fenômeno? e o contexto fonético-fonológico subsequente ao 

morfema /ndo/ beneficia a regra estudada?. 

            Para o desenvolvimento do tema por nós estudado, começamos apresentando e 

discutindo alguns trabalhos acerca do fenômeno em foco. Em seguida, descrevemos quais 

procedimentos utilizamos para a coleta, audição, transcrição e análise estatística dos dados. 

Por fim, expomos e analisamos os resultados obtidos e tecemos conclusões sobre os 

condicionadores linguísticos e sociais que influenciaram o processo de apagamento da 

oclusiva. 

 

2. Revisão da literatura 

 

             Como já foi mencionado anteriormente, o fenômeno analisado neste trabalho é o 

apagamento da oclusiva /d/ em gerúndios do português brasileiro, que constitui a variante 

não-padrão. Muitos estudos já trataram sobre esse tema em diversas regiões do país, mas 

foram encontradas pouquíssimas pesquisas na cidade de Maceió (AL).  

            Por esse motivo, procuramos analisar se esse tipo de processo é observado no local e 

se é uma variante estigmatizada ou não nessa comunidade de fala, tentando correlacionar 

nossos resultados com os obtidos por outros pesquisadores, como Almeida e Oliveira (s/d); 
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Ferreira, Tenani e Gonçalves (2012); Araújo e Aragão (2016); Nascimento, Araújo e 

Carvalho (2013); Lima e Freitag (2010).   

            Um dessas pesquisas, realizada por Ferreira, Tenani e Gonçalves (2012), ao 

observarem se a redução do gerúndio estava ocorrendo em São José do Rio Preto (SP), 

afirmaram que o apagamento ocorre no nível lexical, pois, atinge, apenas, as formas de 

gerúndio e não outras formas lexicais. Além disso, ainda conforme esses autores, do ponto de 

vista fonológico, essa é uma “regra variável, uma vez que o processo pode não se aplicar 

mesmo havendo contexto para seu apagamento, evidenciando, assim, que a aplicação da regra 

é opcional, uma característica de natureza pós-lexical” (p. 185).   

            Já Almeida e Oliveira (s/d), consideram que alguns fatores linguísticos são mais 

favorecedores da aplicação da regra de apagamento, como a extensão do vocábulo e o 

contexto fonético-fonológico seguinte (vogal, consoante ou pausa), o que é comprovado como 

significativo na análise estática. 

            Por outro lado, há estudos que objetivam analisar somente a influência das variáveis 

sociais sobre o processo, como é o caso do trabalho de Araújo e Aragão (2016), que 

estudaram o fenômeno da exclusão da oclusiva no gerúndio através de uma metodologia 

diferente. A amostra foi construída por dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), que 

contém questões cujas respostas já trazem itens lexicais no gerúndio. O objetivo foi verificar a 

atuação somente de fatores sociais sobre a regra, em diferentes localidades das regiões Norte, 

Sul e Centro-Oeste. Os fatores considerados mais favorecedores ao apagamento do /d/ foram 

a escolaridade e o sexo. 

           Visando relacionar tanto as variáveis sociais, quanto as linguísticas e suas relações com 

o fenômeno, Nascimento, Araújo e Carvalho (2013) analisaram a supressão do /d/ em 

gerúndios no falar de Fortaleza/CE com base em uma amostra composta por 24 informantes, 

tirados de um banco de dados existente na cidade, chamado NORPOFOR (Norma Oral do 

Português Popular de Fortaleza).  

           Como fatores relevantes para o fenômeno foram considerados, respectivamente, a 

escolaridade (0 a 4 anos de estudo); a faixa etária (26-49 anos); o contexto fonético 

antecedente (sendo /i/ o desfavorecedor, com relação a /e/ e a /o/); o gênero (sendo as 

mulheres as mais favorecedoras da regra) e o contexto fonético subsequente (onde consoantes 

com características fonéticas semelhantes ou idênticas às existentes no morfema /ndo/ 

favorecem a redução do gerúndio). Já a extensão do vocábulo, variável também cogitada no 

estudo, não foi considerada estatisticamente significativa.  
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            A partir do que já foi apresentado, daremos prosseguimento descrevendo os 

procedimentos metodológicos utilizados para, então, verificar se os resultados encontrados no 

falar maceioense comprovam ou refutam as conclusões detectadas nos estudos supracitados.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

 

            Para esta pesquisa, de base quantitativa, foram selecionados 12 informantes, que 

deveriam ser nascidos em Maceió ou residentes na cidade há mais de vinte anos, a fim de 

obtermos dados que representassem verdadeiramente o falar maceioense.  

            Desses participantes, 6 eram mulheres e 6 eram homens, com faixas etárias e 

escolaridades diferentes.  Elegemos idosos, acima de 60 anos; adultos, entre 35 e 50 anos e 

jovens, entre 18 e 25 anos; divididos em dois graus de ensino, acima do médio completo e até 

fundamental completo. 

             Seguindo os critérios citados, realizamos entrevistas com duração de 9 a 11 minutos, 

com temas que afetavam emocionalmente os participantes, pois, levavam-nos a descrever e 

relembrar fatos que ocorreram em sua vida e a argumentar sobre assuntos polêmicos, o que 

cumpriu com nosso intuito de minimizar o paradoxo do observador, já que conseguimos 

extrair com isso o vernáculo dos informantes. 

            Para a transcrição dos dados, fizemos a audição de 2 horas e 18 minutos de áudio das 

entrevistas. Paralelamente a isso, fomos analisando as ocorrências de gerúndio para observar 

se houve apagamento ou manutenção do /d/. Com os resultados obtidos, demos início ao 

levantamento estatístico utilizando o programa GoldVarb.  

            Depois de já apresentados os aspectos que envolvem a criação do corpus, 

consideramos as variáveis linguísticas extensão do vocábulo e contexto fonético-fonológico 

seguinte (consoante, vogal e pausa), fatores que influenciaram consideravelmente outras 

pesquisas, como as de Almeida e Oliveira (s/d); Nascimento, Araújo e Carvalho (2013); Silva 

e Veloso (2011) e Mollica e Mattos (1992).  

           A fim de explicar melhor a variável extensão do vocábulo (quantidade de sílabas de 

uma palavra), mostraremos alguns exemplos extraídos de nosso banco de dados: 

 

Polissílabas: “... aí o bispo estava anunciando que ia haver como sempre...” 

Trissílabas: “... o caçula já está se formando em educação física...” 

Dissílabas: “... hoje estou tendo essa felicidade...” 
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 4. Análise 

 

            No corpus analisado, foi encontrado um total de 127 produções de gerúndio, dentre as 

quais 79, isto é, 62%, correspondem à manutenção do /d/, enquanto 48 correspondem ao 

apagamento da oclusiva, ou seja, 38%, como, por exemplo, nestas ocorrências: “o meu 

objetivo é continuar trabalha[no] para ajudar meu filho” e em “ficava brinca[no] a tarde 

toda”. Na análise que segue, observaremos quais fatores linguísticos e sociais interferiram, ou 

não, para que esse fenômeno ocorresse. 

Tabela 1: Frequência de apagamento do /d/ na variável sexo  

Sexo Apagamento Total % P.R. 

Masculino 32 74 43.2 Sem sig. 

Feminino 16 53 30.2 Sem sig. 

Total 48 127 37.8  

 

            Como podemos observar na tabela 1, o sexo masculino demonstrou maior incidência 

de exclusão do /d/, enquanto as mulheres confirmaram a hipótese apresentada em outros 

estudos (ALMEIDA; OLIVEIRA, s/d; FERREIRA; TENANI; GONÇALVES, 2012; 

ARAÚJO; ARAGÃO, 2016) de que elas tendem a manter a variante mais conservadora. No 

entanto, apesar de a hipótese ser confirmada, a tabela não apresentou resultado 

estatisticamente significativo, o que talvez possa ser explicado pela pequena quantidade de 

dados analisados. 

 

Tabela 2: Frequência de apagamento do /d/ na variável escolaridade 

 

Escolaridade Apagamento Total % P.R. 

Acima de médio completo 22 64 34.4 Sem sig. 

Até fundamental completo 26 63 41.3 Sem sig. 

Total 48 127 37.8  

               

            A partir da tabela referente à escolaridade, percebemos que quanto maior o grau de 

ensino, menor a probabilidade do apagamento da oclusiva /d/, o que também já foi 

demonstrado nos resultados de outras pesquisas (NASCIMENTO; ARAÚJO; CARVALHO, 

2013; FERREIRA; TENANI; GONÇALVES, 2012; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016).  

            É válido acrescentar que este é mais um quadro em que, ainda que mais uma hipótese 

tenha sido admitida, os pesos relativos encontrados não se apresentaram como 

estatisticamente significantes, talvez, pelo mesmo motivo já apresentado. 
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Tabela 3: Frequência de apagamento do /d/ na variável faixa etária 

Faixa etária Apagamento Total % P.R. 

Idoso 22 50 44 .56 

Adulto 7 45 15.6 .26 

Jovem 19 32 59.4 .75 

Total 48 127 37.8  

             

 A tabela 3 contém os resultados que indicam a produção do fenômeno com relação à 

idade dos informantes. É possível perceber que os jovens são os mais favorecedores do 

processo de supressão da oclusiva velar em gerúndios (.75), seguidos pelos idosos (.56). 

Enquanto os adultos representam a faixa com menor índice de apagamento, (.26).  

            Esse resultado é interessante, pois nos leva a assegurar que se trata de um caso de 

gradação etária, ou seja, um "fenômeno de mudança que ocorre no indivíduo, mas não na 

comunidade de fala – o indivíduo muda seu comportamento linguístico durante a sua vida, 

mas a comunidade à qual pertence permanece estável" (COELHO; GORSKI; MAY; SOUZA, 

2010, p. 163).  

            Trazendo essa definição para o caso por nós observado, tem-se que a fase adulta, a que 

mais favorece a manutenção do /d/ em gerúndio, se encontra em uma comunidade de fala 

diferente da sua, pois é nessa etapa da vida que o adulto se vê diante de uma exigência 

profissional mais elevada, diferente dos jovens e/ou dos idosos.  

            Em decorrência disso, consideramos que esse pode ser um processo estigmatizado na 

cidade de Maceió (AL), ou seja, não goza de prestígio em situações que exijam um falar mais 

culto. Isso pode explicar o porquê da preferência à manutenção do /d/ na fase adulta, já que 

essa está, possivelmente, inserida no mercado de trabalho, onde se exige um maior uso da 

norma. 

            O gráfico, apresentado em seguida, deixará mais perceptível a acentuada diferença da 

faixa etária adulta em relação às demais:  

 

        

59,4

15,6

44

jovem adulto idoso
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Tabela 4: Frequência de apagamento do /d/ na variável extensão do vocábulo 

Extensão do vocábulo Apagamento Total % P.R. 

Polissílaba 22 41 53.7 .67 

Trissílaba 24 74 32.4 .44 

Dissílaba 2 12 16.7 .28 

Total 48 127 37.8  

 

               A partir da análise desta tabela, percebemos que essa variável linguística apresenta 

um resultado estatisticamente relevante, demonstrando que quanto maior a extensão do 

vocábulo, mais as pessoas tendem a aplicar a regra de apagamento do /d/. Isso corrobora com 

Mollica e Mattos (1992, p. 56), quando dizem que "quanto maior é o item, maior a chance de 

se operar a assimilação", o que elas explicam que pode ser entendido "levando em 

consideração fatores de processamento que atuam no nível da unidade da palavra (cf. Mollica, 

1989): os segmentos tendem à não realização, quando as cadeias vocabulares são grandes". 

            Almeida e Oliveira (s/d), que analisaram o fenômeno em questão, também em Maceió, 

comprovaram, igualmente, a hipótese apresentada. Segundo os autores, "há uma relação 

diretamente proporcional entre o apagamento e a extensão do vocábulo" (s/d, p. 12). 

 

Tabela 5: Frequência de apagamento do /d/ na variável contexto seguinte 

Contexto seguinte Apagamento Total % P.R. 

Consoante 29 73 39.7 Sem sig. 

Vogal 15 43 34.9 Sem sig. 

Pausa 4 11 36.4 Sem sig. 

Total 48 127 37.8  

 

            No tocante ao contexto fonético-fonológico seguinte, depreendemos que consoante, 

vogal e pausa tiveram resultados percentuais parecidos, o que demonstra que todos esses 

fatores são favorecedores do apagamento do /d/ em gerúndio. Essa variável, assim como as 

das tabelas 1 e 2, não apresentou resultado estatisticamente significativo.   

 

Conclusões 

 

 

            Apesar do caráter inicial dessa pesquisa, já que, para aprofundamento da discussão, 

necessitaríamos de um maior número de informantes, podemos dizer que os resultados 

encontrados foram satisfatórios a medida que se aproximaram de outros dados já coletados na 

cidade de Maceió (AL), como é o caso do trabalho de Almeida e Oliveira (s/d). 



8 
 

Nesse sentido, isso nos possibilita chegar a conclusões coerentes. Por exemplo, através 

da análise estatística, verificamos que a variável linguística extensão do vocábulo foi 

significativa, confirmando a hipótese consensual de que quanto maior a extensão da palavra, 

maior a tendência ao apagamento do /d/. A outra variável considerada, contexto fonético-

fonológico seguinte, não se mostrou relevante na influência à aplicação da regra de redução 

do gerúndio.  

            No que concerne às variáveis sociais, sexo e escolaridade, embora tenham confirmado 

as conclusões chegadas em outros estudos, de que as mulheres e as pessoas que tiveram um 

maior grau de escolarização tendem à manutenção do /d/, essas variáveis não foram 

estatisticamente relevantes. Já a faixa etária, variável realmente significativa, nos indica que 

esse é um processo estigmatizado no falar maceioense.  

            Defendemos isso porque observamos um quadro de gradação etária, indicando que os 

adultos são o grupo que menos favorecem o apagamento, o que nos permite considerar que 

isso pode ocorrer por essa fase estar em maior contato com o mercado de trabalho, onde se 

exige um falar dito culto, enquanto as outras fases, que, possivelmente, não entraram ou já 

saíram desse meio, apresentaram o favorecimento mais elevado da exclusão da oclusiva. 

            Por fim, acreditamos que os resultados aqui apresentados possam contribuir de algum 

modo para a abrangência e compreensão do processo de supressão da oclusiva /d/ no 

indicativo do gerúndio /ndo/, assim como para a caracterização da variedade popular falada na 

cidade de Maceió, Alagoas.   
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