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Introdução

“Chia os esses, aspira o erre, pode apostar: é carioca.” Esta chamada de um 

artigo publicado no jornal O Globo, nos idos de 1970, deixa clara a ideia que os 

falantes têm da pronúncia de cada região. E não se pode negar que, no caso do 

Rio de Janeiro, a discussão é mais acirrada, seja por parte de especialistas, seja 

por parte de não especialistas. A fala carioca é exaltada, imitada, caricaturada, 

estigmatizada ou até considerada “padrão”. Em uma série de trabalhos, desde 

o livro pioneiro de Antenor Nascentes, O linguajar carioca (1922 [1953]), até 

os artigos mais recentes descrevem-se algumas de suas marcas típicas — no-

tadamente o chiamento do /S/ —, para tentar delinear o perfil da pronúncia 

carioca.

O objetivo deste capítulo não é interpretar, de um ponto de vista só-

cio-histórico, este falar carioca, marcadamente heterogêneo — como todos 

os outros —, ou correlacionar instâncias que pareçam ter sido fundamentais 

para a formação do atual quadro linguístico da cidade do Rio de Janeiro, ainda 

que sejam relevantes observações como a de Alencastro (1997) e a de Ribeiro 

Bittencourt (1992), para confirmar que, mesmo distante da era do rádio e da 

televisão, o falar carioca já constituía ponto de referência para os moradores 

de outras províncias. Segundo um, a diferença nítida entre o R do interior 

paulista e o do falar carioca só se acentuou na segunda metade do século XIX, 

quando se deu a imigração portuguesa, embora, por volta de 1850 — quando o 

número de africanos era elevado no Rio de Janeiro —, a língua do colonizador 

não fosse usada com tanta frequência; segundo o outro, por volta de 1860, dez 

anos depois, portanto, os baianos já se davam conta do sotaque “aportugue-

sado” do falante fluminense. 

Por possuir condições geográficas, históricas, políticas e reunir caracte-

rísticas as mais diversas, o Rio de Janeiro vem, há muito tempo, exercendo o 

papel unificador do conjunto heterogêneo que constitui o português brasilei-

ro. A cidade-metrópole absorve, de todos os cantos do país, as características 

locais, amalgamando-as e fundindo-as em um denominador comum — uma 

soma de variedades regionais, inclusive as suas próprias, pois há um regio-

nalismo intrínseco, formado a partir das diversas áreas e classes sociais que 

dividem a cidade. 
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Sem esquecer que o linguístico reflete o social, pretende-se apresentar a 

variação fônica existente no português do Brasil, mais especificamente, no Rio 

de Janeiro, mas também em outros pontos do país. O intuito é evidenciar que 

existem processos linguísticos que caracterizam determinado dialeto em opo-

sição a outros, mas também desmistificar a ideia generalizada de uma visão 

dicotômica, já que, na maioria das vezes, a diferença entre um e outro dialeto 

reside apenas na frequência de aplicação de determinada regra. Não se pode 

nem mesmo afirmar que o português brasileiro siga sempre um determinado 

caminho, e o português europeu, necessariamente, outro. 

Para traçar um panorama geral da fala do Rio de Janeiro, enfocam-se, a 

seguir, algumas marcas fonéticas que caracterizam o português brasileiro como 

um todo. O ponto de partida são trabalhos variacionistas, já realizados e/ou 

publicados, sobre a palatalização do /S/ em coda silábica, a ditongação diante 

de /S/, a posteriorização e fricativização do /R/, o apagamento do segmento 

no infinitivo dos verbos, a vocalização do /L/ e o processo de harmonização 

vocálica.1 Os dados, extraídos de entrevistas com falantes de curso univer-

sitário completo, do Projeto NURC (<http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj>), 

estratificados por faixa etária, gênero e origem geográfica, foram analisados 

na perspectiva da sociolinguística quantitativa laboviana (LABOV, 1994). 

As consoantes em coda silábica

Os fonemas /s/, /r/ e /l/ apresentam, em posição de coda silábica, como 

vem sendo reafirmado por Callou, Leite e Moraes (1996, 2002, 2003), um ele-

vado grau de polimorfismo, prestando-se, exemplarmente, à caracterização 

de fenômenos variáveis no português do Brasil. Essa variação pode ser expli-

cada pelo maior espaço articulatório existente para as possíveis realizações dos 

segmentos fônicos, uma vez que os contrastes atuantes em outras posições aí 

se anulam, acarretando uma latitude articulatória mais ampla. Esse maior es-

paço articulatório abrange tanto a dimensão vertical (grau de abertura), quan-

to longitudinal (área de articulação). Por exemplo, as realizações do /r/ como 

uma vibrante ou fricativa e do /l/ como consoante ou semivogal são variações 

que se verificam no eixo vertical. Já as realizações alveolar/velar/aspirada do 

1 A maioria dos trabalhos sobre os temas referidos — nos quais nos baseamos — foi realizada em coautoria com 
Yonne Leite e João Moraes, parceiros e amigos de sempre.
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/r/, alveolar/pós-alveolar/aspirada do /s/ e alveolar/velar do /l/ se devem a 

um deslocamento na dimensão longitudinal. 

Em relação ao /r/ e ao /s/, pode-se dizer que a tendência expressa pe-

las variações dos fonemas segue uma mesma direção no português do Brasil 

e no português europeu — posteriorização e palatalização, respectivamente 

—, embora haja diferenças a serem observadas, e o fenômeno se encontre em 

estágios diversos nas diversas regiões do país e nas duas variedades continen-

tais. No que tange ao /l/, a oposição é mais marcante, já que a vocalização — 

e consequente ditongação — não se registra como traço geral ou regional no 

português europeu: ela se apresenta como definidora do português do Brasil, 

embora sua ocorrência não deixe de verificar-se na variedade europeia. 

No português do Brasil, em posição de coda silábica, foram registradas2 

as realizações fônicas das consoantes /r/, /s/ e /l/ apresentadas no Quadro 1.

/r/ /s/ /l/

vibrante apical múltipla fricativa alveolar  consoante alveolar 

vibrante uvular fricativa pós-alveolar  consoante velarizada 

fricativa velar fricativa laríngea  semivogal 

fricativa laríngea (aspiração) zero fonético  zero fonético 

vibrante apical simples 

aproximante retroflexa 

zero fonético 

Quadro 1 - As realizações de /r/, /s/ e /l/ em coda silábica no português do Brasil

A propósito do S 

A realização palatalizada do S em coda, no português do Brasil, o famoso 

“chiado carioca”, se restringia, de início, ao que tudo indica, ao Rio de Janeiro. 

Considerada por muitos uma pronúncia “nobre”, importada da Corte portu-

guesa, seu uso estendeu-se ao Nordeste, região para a qual o falar da antiga 

capital representava uma norma de prestígio.

2 Analisaram-se 4.334 ocorrências de /r/, 9.026 de /s/ e 2.595 de /l/, oriundas de trinta inquéritos do tipo diálogo 
entre informante e documentador (DID) ou diálogo entre dois informantes (D2), em cinco cidades brasileiras: 
Porto Alegre (POA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (SSA) e Recife (RE). 
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Qualquer falante percebe que, no português brasileiro, existe uma nítida 

diferenciação por região e até por faixa etária e gênero. A cidade do Rio de Ja-

neiro apresenta, dentre os grandes centros urbanos, alto índice de palataliza-

ção, seguida pela de Recife, por oposição a Porto Alegre e São Paulo. Salvador 

apresentava, na década de 70 — quadro hoje já alterado (MOTA, 2002) —, um 

comportamento intermediário, havendo, pois, uma gradação de percentual 

de palatalização, por cidade, como se pode ver na Figura 1.3

Figura 1 -  Percentuais de palatalização na fala culta de cinco cidades brasileiras,                                

na década de 70

A hipótese de a palatalização do /S/ constituir uma mudança “de cima 

para baixo”, por imitação do dialeto de Lisboa, de início, apoia-se em evi-

dências fracas, porquanto o processo de expansão da regra não esteja atestado 

historicamente. De todo modo, a realização alveolar mantém-se em área ex-

tensa do país, embora a pronúncia palatal se difunda em zonas consideradas 

sibilantes.

Estudos em tempo aparente e em tempo real (tendência), com dados do 

Projeto NURC, das décadas de 70 e 90, mostraram que, no Rio de Janeiro, na 

fala culta, o processo de palatalização está quase completo, mais em coda silá-

bica interna — ga[S]to — que na externa — lapi[S], como se pode ver na Tabela 

1, adaptada de Callou, Leite e Moraes (2002). 

3 Deu-se preferência a apresentar aqui os dados relativos à posição interna de vocábulo — pasta, cesta, suspeito, 
transparente — pelo fato de, na posição final de palavra, aspectos morfológicos estarem envolvidos. 
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Tabela 1 - Realização do S na fala culta carioca, em tempo real, por contexto

Década de 70 Década de 90

Realização
Sílaba  

interna
Sílaba  
final

Sílaba  
interna 

Sílaba  
final

Palatal 85% 72% 91% 76%

Alveolar 3% 23% 4% 19%

Aspirada 3% 1% 1% 1%

Apagamento 9% 3% 3% 4%

No trabalho pioneiro de Callou e Marques (1975), foram analisadas 2.579 

ocorrências em indivíduos de três níveis de escolaridade, homens e mu-

lheres, moradores de seis áreas da cidade do Rio de Janeiro. Detectou-se um 

percentual geral de palatalização de 85%, que podia variar em função de al-

guns condicionamentos: nível de escolaridade, gênero e local de residência do 

falante. Em falantes com nível médio, registrou-se maior variabilidade, com 

percentual mais baixo de palatalização (76%). A realização não palatal (alveo-

lar) mostrou-se mais frequente na fala das mulheres (12%) que na dos homens 

(6%) e na Zona Sul, área em que é mais acentuada a interação sociocultural e 

espacial. 

Quando se comparam os dados das três faixas etárias do Projeto NURC 

recolhidos nas décadas de 70 e 90, pode-se observar que há uma variação es-

tável nas duas décadas (Figura 2). 

Figura 2 - Palatalização do S na fala culta carioca, em tempo real de curta duração
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No português europeu, à palatalização do /S/ se soma um processo 

de fusão, variável, com /s/, no interior e em fronteira de palavra, como em  

nascer [naSer] ou [naSser] e em os sapatos [uSapatuS] ou [uS#sapatuS] (ANDRA-

DE; RODRIGUES, 2004, p.257). A fusão em [S] não se limita ao falar de Lisboa, 

tendo também expressão significativa em Braga (p.263). 

A propósito do R

Os róticos são conhecidos por sua considerável variabilidade entre as lín-

guas do mundo. Em português, a identificação, de imediato, de uma chamada 

vibrante simples, como em caro, e uma chamada vibrante múltipla, como em 

carro — com oposição apenas no contexto intervocálico — não oferece difi-

culdade. A posteriorização parece datar de fins do século XIX e, em relação ao 

chamado “r forte”, diz, em dois momentos, Gonçalves Vianna: 

Ele se pronuncia um pouco mais para trás que o r simples e é geralmente 
lingual. Podemos encontrar individualmente r vibrantes uvulares, mes-
mo entre aqueles que pronunciam o r simples como lingual [...]. Algumas 
vezes pronuncio o r inicial como uma fricativa sonora, uma espécie de rz 
[...]. Encontrei raramente esta particularidade na pronúncia de outras 
pessoas portuguesas. Este r fricativo sonoro é entretanto bastante fre-
quente na pronúncia de brasileiros [...]; não saberia dizer, todavia, até que 
ponto esta pronúncia é individual ou dialetal: eu a notei entre naturais de 
Pernambuco e de São Paulo (VIANNA, 1883, p.20). 

A pronúncia uvular rr [...] difundiu-se cada vez mais nas cidades. Entre-
tanto, considera-se ainda viciosa, sendo preferível sempre o rr apical ao 
grasseyement do R [...] (VIANNA, 1903, p.19).

Há na literatura muitas outras informações, nem sempre precisas e, às 

vezes, prescritivas, sobre a pronúncia do R no Brasil.

Chamaremos, a rr, vibrante forte. É biarticulado, porque a ressonância 
é bucal, e línguo-alveolar [...] É vício, infelizmente muito generalizado, 
produzir a vibração línguo-velar, como fazem franceses e alemães. Os 
próprios franceses condenam esse r grasseyé, preferindo, por mais suave 
e claro, o r roulé (VERNEY, 1949, p.143).

Vale a pena [...] tratar do r forte nordestino, inicial e medial, que Mar-
roquim (op. cit., p.35) descreve como tendo sofrido notável mudança de 
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ponto de articulação: passa de lingual dental tremulante para gutural li-
geiramente tremulante, com insensível som aspirado. É um som muito 
generalizado, de cultos e incultos. O r forte cearense, diz Martins Aguiar, 
“é uma consoante velar que se articula com o tronco da língua aproxima-
do do palato mole”.
Realmente o antigo r forte apical, articulado com a ponta da língua na re-
gião incisival ou alveolar superior (que era o do latim) tem sido substi-
tuído, em Português e em muitas línguas, por um r posterior, de que há 

dois tipos: velar e uvular. No primeiro a ponta da língua fica relaxada e 
retraída; o pós-dorso levanta-se de forma a ficar próximo do véu palatino. 
No segundo o pós-dorso eleva-se mais profundamente, até tocar a úvula 
[...] Hoje, contudo, é forçoso reconhecer que tal realização fonética do rr 
está muito generalizada em Lisboa, e por todo o País (SILVA NETO, 1970, 
p.626-627).4

Para o /R/ forte, existem diversas pronúncias, tanto no Brasil como em 
Portugal. Mas a que se generaliza nos dois países, e por consequência con-

vém adotar de preferência, consiste em fazer vibrar diversas vezes a parte 
posterior da língua ao nível do véu palato. Este /R/ é pois muito diferente 
da consoante espanhola correspondente, e seu ponto de articulação não 
é mais absolutamente o do /r/ simples português. Ele está muito próximo 
ao r francês dito “uvular” (TEYSSIER, 1970 [1982, p.38-39]).

Em relação ao /R/ carioca, afirma Houaiss (1958 [1970, p.35]) que “ocor-

re como 1 e 2) uvular surdo e sonoro; 3) velar e 4 e 5) alveolar, este último 

múltiplo ou simples [...]”, afirmação que vai de encontro à de Nascentes 

(1922 [1953]), que observou os analfabetos e nunca ouviu o /R/ uvular sur-

do ou sonoro na área carioca. Em trabalho sobre a pronúncia radiofônica do 

Rio de Janeiro, Soares (1977, p.14), a partir de entrevistas feitas com locutores 

da cidade, conclui que “o /r/, vibrante múltiplo apicoalveolar, é considerado 

por muitos pronúncia artificial no Rio, mas é ainda o que a maioria realiza”.  

Mattoso Câmara Jr. (1977, p.78) acrescenta: “o /r/ inicial apresenta, como va-

riante facultativa, uma realização velar, que é muito comum na pronúncia ca-

rioca, como alhures em Portugal e no Brasil”.

Para resumir: parece ter havido uma mudança da norma de pronúncia do 

/R/ forte, do ponto de articulação (anterior para posterior), que coincide com a 

do modo de articulação (vibrante para fricativa); as diversas pronúncias concor-

rem ainda hoje e já coexistiam no final do século passado, possivelmente apenas 

4  O texto citado de Mário Marroquim é A língua do Nordeste (Alagoas e Pernambuco). São Paulo: Nacional, 1934.
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em nível individual (VIANNA, 1883); a realização apicoalveolar era considerada 

até meados do século XX, pelo menos, a forma padrão básica para a linguagem 

do rádio, teatro, televisão, portanto, a variante de “maior prestígio”. 

Em termos gerais, a partir de dados do Projeto NURC, pode-se dizer que 

o percentual de posteriorização da consoante, na fala culta, não é uniforme, 

como se pode observar na Figura 3.

Figura 3 - Posteriorização do R na fala culta de cinco cidades brasileiras

Apesar de procurar relacionar regionalmente as variantes, o falante — 

não especialista — não se dá conta do tipo de R que emprega, ele mesmo ou seu 

interlocutor, a não ser quando se trata do estigmatizado “r caipira”.

Callou (1987) mostra, em sua tese, que a variante que predomina na fala 

culta carioca, na década de 70, é a fricativa velar, com exceção em final de vo-

cábulo, em que ocorre preferencialmente o apagamento ou a aspiração. Outra 

conclusão a que chega é a de que a mudança da norma de pronúncia estaria 

mais avançada entre as mulheres, em todos os contextos, embora mais fla-

grante em posição inicial, como se pode verificar na Figura 4 (contraste nítido 

com os falantes do gênero masculino: 0,79 versus 0,21, respectivamente).

Outros fatores sociais que se mostraram significativos foram área de re-

sidência do falante e sua faixa etária. Em relação à área, nota-se o predomínio 

da realização fricativa na área suburbana — aparentemente, mais inovadora 

(Figura 5).
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Figura 4 - Peso relativo da variante fricativa por gênero e contexto na fala culta carioca

Figura 5 - Peso relativo da fricativa velar por área de residência e contexto na fala culta carioca

A distribuição por faixa etária indica uma curva de mudança em cur-

so, em tempo aparente, com ápice de uso da variante mais inovadora na faixa 

mais jovem e muito semelhante na faixa acima de 51 anos. Em posição inter-

vocálica, a curva é mais acentuada por ocorrer uma queda da primeira para a 

segunda faixa etária, o que não ocorre nas demais posições (Figura 6).
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Figura 6 - Peso relativo da fricativa velar por faixa etária e contexto na fala culta carioca

Callou, Leite e Moraes (2002), analisando dados do Projeto NURC da dé-

cada de 90, verificaram ser a fricativa glotal e não a fricativa velar que predo-

mina hoje em muitos dialetos, em todos os contextos. Na década de 70, esse 

uso era ainda incipiente em onset. Esse processo poderia ser explicado como 

um enfraquecimento, não exclusivo da posição pós-vocálica. Atualmente, 

essa simplificação é formalizada como um processo de debucalização, que 

cancela os traços da cavidade oral (ABAURRE; SANDALO, 2003). 

A perda do R final tem sido avaliada sob ângulos diversos: um que a con-

sidera uma pronúncia estereotipada, um demarcador social, com indícios de 

recuperação, inclusive em hipercorreções — café - r - amargo — (HOUAISS, 

1958 [1970]); outro que prediz sua completa perda em dialetos não padrão 

(D’ARC, 1992). Pode-se dizer que se trata de fenômeno antigo no português 

do Brasil. Considerado, no início, uma característica dos falares incultos, era 

utilizado, no século XVI, nas peças de Gil Vicente, para singularizar o linguajar 

dos escravos. O fenômeno expandiu-se paulatinamente, é hoje comum na fala 

dos vários estratos sociais e corresponde ao estágio final de um processo de 

enfraquecimento que leva à simplificação da estrutura silábica no português 

do Brasil (R  h  Ø e, consequentemente, CVC  CV). 

Em trabalho de 1996, Callou, Leite e Moraes analisam a realização do R em 

posição de travamento silábico nos cinco centros urbanos do Projeto NURC, 

usando apenas as amostras da década de 70. O grupo de fatores “posição inter-
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na/externa no vocábulo” foi selecionado como o mais significativo de todos. 

Assim, o comportamento do R em final de vocábulo deve ser analisado sepa-

radamente, uma vez que a posição final (externa) constitui o ambiente onde o 

apagamento se dá mais frequentemente, como se pode ver na Figura 7. 

Figura 7 - Realização do R em posição interna e externa na fala culta carioca, na década de 70

Distribuição similar pode ser observada nas amostras da década de 90 

(Figura 8). 

Figura 8 - Realização do R em posição interna e externa na fala culta carioca, na década de 90
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Outra grande oposição reside na classe morfológica: nos verbos, o per-

centual de cancelamento (em anda(r), por exemplo) está sempre acima de 

60% e nas demais categorias (em poma(r), por exemplo) abaixo de 40%, os 

valores mais altos em falantes de menor escolarização (Projeto PEUL) (Figu-

ra 9). Observe-se que somente nos falantes com grau universitário (Projeto 

NURC) há um aumento da frequência de apagamento, da década de 70 para 

90, o que é um forte indicativo de se tratar, nos termos de Labov (1994), de 

uma mudança “de baixo para cima”. 

Figura 9 -  Apagamento do R em verbos e não verbos no Projeto NURC (fala padrão)  

e no Projeto PEUL (fala não padrão)

Callou (1987) afirma que “A mudança da norma de pronúncia do /R/ se 

insere no espaço multidimensional por sua vez histórico, social e linguísti-

co” e, nesse sentido, demonstra que a variável extralinguística área geográfica 

de residência atua, no Rio de Janeiro, como fator de condicionamento nesse 

fenômeno de variação. Baseando-se na divisão oficial do IBGE, divide a cida-

de em três áreas: Zona Sul, Zona Norte e Zona Suburbana, sendo esta última 

composta pelas regiões administrativas de Méier (XII), Engenho Novo (XIII), 

Irajá (XIV), Madureira (XV), Bangu (XVII) e Jacarepaguá (XVI). Grosso modo, 

essa grande região suburbana da cidade, na década de 70, equivale àquela área 

rural de subsistência em torno do Rio de Janeiro, nas últimas décadas do sé-

culo XVIII.
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Na Tabela 2, fica evidente a atuação da variável área geográfica de resi-

dência, que apresenta percentuais e pesos relativos distintos pelas três áreas 

para a forma inovadora (fricativa posterior, velar ou glotal).

Tabela 2 -  Percentuais e pesos relativos da variante fricativa posterior                                                  

por zona urbana/suburbana carioca

Zona Norte Zona Sul Zona Suburbana

Probabilidade .428 .305 .753

Frequência 84, 68% 79,12% 94,57%

Os valores apontados deixam claro que “A Zona Sul [...] apresenta-se 

como a mais conservadora e a Zona Suburbana como a mais inovadora, talvez 

por ser menos sensível às formas de prestígio — ‘R’ realizado como vibrante” 

(CALLOU, 1987, p.81).

A propósito do L 

O fonema /l/, em posição de coda silábica, apresenta variações signi-

ficativas de natureza estrutural e extralinguística que permitem estabelecer 

mais uma vez uma diferenciação entre áreas dialetais brasileiras e entre va-

riedades continentais. Considera-se, tradicionalmente, que a realização des-

te segmento fônico — como uma semivogal ou como uma lateral velarizada 

— constitui um dos traços diferenciadores do português brasileiro em relação 

ao português europeu. No que se refere ao português europeu, como afirmam 

Mateus et al., (2003), a realização padrão do /l/ em posição de coda é a lateral 

velarizada: “o [L] final de sílaba e de palavra é pronunciado como [ł] mas com 

uma elevação da língua na parte posterior da boca, o que se denomina uma 

velarização” (p.998).

A vocalização já foi um estigma, localizado nas classes menos cultas, o 

que se depreende, por exemplo, das afirmações de Silva Neto (1963, p.184): 

“Contra essas tendências (e mais a de vocalizar o l velar: Brasiu, carnavau, 

etc.) levanta-se com muita força o ensino escolar”, e de Antenor Nascentes 

(1922 [1953, p.48]): “A classe semiculta vocaliza-o diante de a, e, i, [...]”. 
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Tomando por base, mais uma vez, dados da fala culta de cinco cidades 

brasileiras recolhidos na década de 70, o quadro de vocalização, geral no país, 

era o que mostra a Figura 10.5

Figura 10 - Vocalização do /l/ na fala culta de cinco cidades brasileiras na década de 70

Confrontando falantes do Rio de Janeiro, na década de 70 e de 90, para 

um estudo em tempo real de curta duração (estudo de tendência), verifica-se 

que o percentual de vocalização do L permanece praticamente inalterado, em 

coda interna (sa[w]do) e, principalmente, externa (fina[w]), uma vez que se 

trata de uma mudança já efetivada.

O processo de vocalização do /l/ final de sílaba teria um rastro milenar. 

Visto como uma inovação do português do Brasil, apresenta registros no 

latim vulgar e nas línguas românicas: *paupare < palpare. Kolovrat (1923) 

traz à tona o fato de Schuchardt fazer referência a grafias do tipo autis, auta, 

cauculus, levando a supor que o timbre do l fosse semelhante ao do u. Se-

gundo Grandgent (1963, p.186), essa modificação, esporádica no século IV, 

generalizou-se nos séculos VIII e IX, preferencialmente diante de /t/ pre-

cedido de /a/, em línguas como o francês, provençal, português, espanhol 

e em inúmeros dialetos italianos.

5 Atualmente, o índice de vocalização em Porto Alegre aumentou, mas ainda se mantém uma diferenciação entre 
o Norte, Nordeste, Sudeste e o Sul do país.
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Pode-se dizer, assim, que a vocalização do /l/ em posição de coda é 

um processo histórico. Inovador, com certeza, é o avanço do processo no 

Brasil, que invadiu inclusive áreas consideradas mantenedoras do /l/, como 

a do Rio Grande do Sul. O fenômeno é tão atuante que leva à recuperação do 

ditongo [ow] — [kowSa]  colcha (que se opõe a coxa) —, ditongo esse quase 

desaparecido na fala: trouxa  [troSa], pouco  [poku]. 

Ditongação de vogal seguida do arquifonema /S/

Outro caso de formação de ditongo diz respeito à ditongação de uma vo-

gal seguida do arquifonema /S/, tendência bastante forte no dialeto carioca: 

mê[j]s, rapa[j]z. 

 Révah (1958), em seu trabalho sobre “L’évolution de la prononciation 

au Portugal et au Brésil du XVIe siècle à nos jours”, afirma que esse processo 

se limita à posição final acentuada e constituiria um traço de oposição entre 

o português brasileiro e o português europeu. De acordo ainda com o autor, 

a pronúncia seria estigmatizada, devendo ser evitada na fala culta. Sousa da 

Silveira (1964) e Silva Neto (1963) confirmam que essa realização ocorre mais 

frequentemente no dialeto não padrão e poderia ser explicada como decor-

rência da palatalização do S no Rio de Janeiro. 

A criação desse ditongo acarreta uma neutralização entre os contrastes 

que se registram na língua escrita, como, por exemplo, mas (conjunção) e mais 

(advérbio), pôs (3ª pessoa do verbo pôr) e pois (conjunção), atestado até mes-

mo na poesia, em rimas do tipo: azuis/luz, jamais/voraz. 

Trata-se, na verdade, de um processo variável, em que atuam tanto o 

acento lexical, referido por Révah, quanto o acento frasal, e, ainda, outros 

condicionamentos, entre eles, dimensão do vocábulo e tipo de vogal prece-

dente. Em se tratando de um processo variável, a formação do ditongo deve 

ser considerada um processo fonético, não sendo como tal representado na 

transcrição fonêmica, uma vez que se trata de um falso ditongo e não de di-

tongo verdadeiro (BISOL, 1989a, 1994). De fato, pelo menos no Rio de Janeiro, 

a implementação do glide vocálico pode ocorrer com qualquer uma das re-

alizações listadas na Tabela 3, embora seja mais frequente com a realização 

palatal, tanto na década de 70 quanto na de 90.
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Tabela 3 -  Ditongação da vogal quanto ao tipo de realização fônica do arquifonema                          

em posição final acentuada, na fala culta carioca

Época [s] [S] [h] [∅]

Década de 70 23% 75% 2% 4%

Década de 90 15% 80% 1% 3%

A ditongação pode ainda ocorrer, em casos raros, em posição medial e 

inicial de palavra. Nos dados analisados, isso se dá apenas em seis vocábu-

los, sempre com o [S] palatalizado: mesmo, desde, transformado, responsável, 

restrita, entusiasmado. Observe-se que apenas no último exemplo a inserção 

não ocorre em sílaba inicial e que apenas em dois casos (mesmo e desde) isso se 

dá na sílaba que recebe o acento. Vale lembrar que, em português, as sílabas 

iniciais são as que recebem preferencialmente o acento secundário. A Tabela 

4 mostra que (i) as sílabas tônicas e também as não tônicas apresentam um 

peso relativo mais alto de aplicação da regra de ditongação quando recebem 

o acento frasal e (ii) o peso relativo é baixo quando não incidem sobre ela os 

acentos lexical e frasal.

Tabela 4 - Inserção de [j], levando-se em conta o acento lexical e frasal na fala culta carioca

 Sílaba / acento Frequência Probabilidade

+tônica +acento 82% .72

+tônica –acento 75% .64

-tônica +acento 77% .67

-tônica –acento 43% .30

Como acontece com muitos outros fenômenos, parece atuar também o 

princípio da saliência fônica, a inserção do [j] ocorrendo prioritariamente em 

vocábulos monossilábicos: pa[j]z, fa[j]z, tra[j]z, pá[j]s (Tabela 5).

Tabela 5 - Ditongação e dimensão do vocábulo na fala culta carioca, nas décadas de 70 e 90

Sílabas 
do vocábulo

Década de 70
         Freq.                           Prob.

Década de 90
         Freq.                         Prob.

Uma 65% .63 62% .70

Duas 48% .45 27% .41

Três ou mais 41% .39 19% .32
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As vogais pré-tônicas

No Brasil, processos como a neutralização de vogais — que reduz o qua-

dro de sete vogais tônicas para cinco pré-tônicas — estabelece, para Antenor 

Nascentes (1922 [1953]) e Mattoso Câmara Jr. (1953), a linha divisória entre 

os falares do Norte, que optam pela realização aberta das vogais médias, e                 

os falares do Sul, que as realizam como fechadas, com exceção das palavras 

derivadas com os sufixos -inho/-zinho, -íssimo/-a, -mente, que mantêm, em 

posição pré-tônica, a vogal aberta de sua base, como, por exemplo, hist[]ria 

/ hist[]rinha, b[]la / b[]lamente / b[]líssimo, s[] / s[]zinho, p[] / p[]zinho. 

Nas cinco cidades analisadas, duas no Nordeste, duas no Sudeste e uma no Sul, 

a oposição é evidente (Figura 11).

Figura 11 -  Percentual de vogal pré-tônica média aberta na fala culta                                                     

de cinco cidades brasileiras

Para um falante nordestino, as pré-tônicas fechadas são marcas da fala 

carioca, mas a questão não se resume apenas a ser a vogal aberta ([] / [] ou 

fechada ([e] / [o]), mas a poder ocorrer o alteamento para [i] e [u], a chamada 

harmonização vocálica. Estudos mais recentes sobre esse processo, na pers-

pectiva variacionista laboviana (LABOV, 1972), procuram mensurar o percen-

tual de variação e especificar os fatores a ela relacionados, já que existe tripla 

alternância num mesmo dialeto e numa mesma palavra, como em m[e]lhor / 
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m[i]lhor / m[]lhor. Esses estudos (BISOL, 1981, 1989b; CALLOU; LEITE et al., 

1995; CALLOU; LEITE; MORAES, 1991, 1998; YACOVENCO, 1993; SILVA, 1989; 

CASTRO, 1990; VIEGAS, 1987), entre outros, evidenciam uma baixa produ-

tividade da regra (em torno de .30) de elevação da vogal, conforme se vê na 

Figura 12.

Figura 12 -  Peso relativo de aplicação da regra de harmonização vocálica                                            

em cinco cidades brasileiras 

Discute-se também uma assimetria de comportamento das vogais tôni-

cas /i/ e /u/ como propulsoras do processo de harmonização. Em geral, é mais 

provável que a vogal anterior /i/ desencadeie o processo de elevação da pré-

tônica média que a sua correspondente posterior /u/. Em todas as análises, as 

consoantes adjacentes podem também condicionar o processo de elevação. 

Para a vogal posterior, por exemplo, não é a vogal alta da sílaba subsequente 

que se mostra o fator mais atuante, mas sim o ponto de articulação do seg-

mento precedente: os segmentos labial e velar são os maiores propulsores do 

processo na fala do Rio de Janeiro: peso relativo de .81, para os velares, e .78, 

para os labiais. Assim, é mais provável que se elevem as vogais posteriores de 

moleque, bolacha e colégio do que as de soluço, rotundo, prodígio e sorriso. Só 

se pode, a rigor, pois, falar de uma harmonização vocálica, no caso da vogal 

anterior. No caso das posteriores, a elevação é determinada primordialmente 
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por ajustamento ao ponto de articulação da consoante precedente e, apenas 

secundariamente, pela altura da vogal tônica. 

Pontos dignos de nota são (i) o de o alteamento ser mais frequente em 

falantes mais velhos, diminuindo gradativamente nas gerações mais jovens, 

uma curva ligeiramente descendente, indicativa, portanto, de diminuição da 

regra, e (ii) a questão de determinar se a elevação da vogal pré-tônica cor-

responde a um único processo, sob o rótulo de harmonização vocálica, ou a 

dois tipos de processo: um de natureza fonológica, a tradicional harmonização 

vocálica — espraiamento do nó terminal [-aberto 2] de uma vogal alta para o 

núcleo vocálico antecedente, desde que seja uma vogal média; e outro, de na-

tureza fonética, determinado pela configuração acústica dos segmentos con-

sonantais adjacentes.

Considerações finais

A partir do que foi apresentado, pode-se admitir que o falar do Rio de Ja-

neiro tenha suas marcas próprias, mas, excetuando-se a famosa palatalização, 

suas características fônicas servem também para definir outros dialetos, e seu 

comportamento, no universo das cinco cidades caracterizadas, é, em geral, 

intermediário, menos marcado, o que talvez explique, de um ponto de vista 

linguístico, que seja uma pronúncia considerada “padrão” dentro do conjunto 

dos falares brasileiros. Além disso, a cidade do Rio de Janeiro ocupa uma po-

sição privilegiada, no que se refere à educação básica, apresentando a menor 

taxa de analfabetismo entre as 12 maiores capitais do país. A escolaridade mé-

dia é de 8,2 anos, uma taxa insatisfatória para os padrões dos países desenvol-

vidos, mas bem acima da média nacional de 5,5 anos. 

De todo modo, embora, no que se refira estritamente a aspectos foné-

ticos, não se possa traçar um feixe de isoglossas que determinem uma área 

dialetal carioca nítida, não se pode esquecer que um perfil da fala não é esta-

belecido apenas por aspectos segmentais, mas também suprassegmentais. E 

isso é outra história...
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