
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
NOLL, V. Mudanças na realização de              em português. In LOBO, T., CARNEIRO, Z., 
SOLEDADE, J., ALMEIDA, A., and RIBEIRO, S., orgs. Rosae: linguística histórica, história das 
línguas e outras histórias [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, pp. 337-348. ISBN 978-85-232-1230-8. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mudanças na realização de              em português 
 

 

Volker Noll 



337

Mudanças na realização de /r#/, /r/ 
em português

Volker NOLL
Universidade de Münster

Introdução
A realização de /r/ como vibrante apicoalveolar é genuína nas línguas do mundo e 

típica das românicas. Contudo, a evolução fonética conduz, às vezes, a um deslocamento 

do ponto de articulação em direção ao lado velar, o que se torna particularmente óbvio 

em várias línguas europeias. Em alemão, a mudança para a pronúncia uvular começou 

no século XVI. Na língua francesa do século XVII, ela esteve manifesta na variedade 

de Paris, enquanto o inglês desenvolveu a sua variante pré-palatal retroflexa [] no sécu-

lo XVIII. No final dessas evoluções sucessivas, mas certamente indepen dentes em cada 

língua, a pronúncia uvular se apresentou como peculiaridade da pronúncia lisboeta no 

século XIX.1 Essa variante livre, que, irradiando a partir de Lisboa, com grande difusão, é 

realizada sobretudo como vibrante uvular [] e, em parte, como fricativa velar [x] (TEYS-

SIER, 2007, p. 80). 

Originalmente, na língua portuguesa, o fonema /r/ é realizado antes de vogal e na 

posição implosiva como apicoalveolar (arame, artigo, mar [r]). Em posição inicial, como 

após /l/, /s/, após vogal nasal e após prefixo terminado em consoante sonora, /r/ apa-

rece como vibrante apico alveolar múltipla (melro, desramar, enrique cer, sub-rogar [r #]).2 Além 

disso, o português dispõe do fonema /r#/, que, na posição intervocálica, faz uma oposição 

a /r/ (carro vs. caro) e, em distribuição regional análoga ao /r/ inicial, conhece a mesma 

1  A pronúncia velar/uvular da vibrante concerne também ao danês assim como a variedades do holandês, do norueguês, 
do sueco, do italiano e do espanhol americano (Porto Rico; isolada mente, Venezuela, Colômbia, Panamá). O desenvol-
vimento em Porto Rico é datado por de Granda, como sendo do século XIX (1978, p. 23-24). Cf. também Rohlfs (1949, 
§§ 164, 224, 263, 307), Wolff  (1958), Göschel (1971), Chambers e Trudgill (1980, p. 186-189), Wollock (1982). 

2  Para a articulação de /r/ em português, cf. Barbosa (1962), Angenot e Vandresen (1981), Reighard e Almeida (1983). 
Contrariamente ao Alfabeto Fonético Internacional (IPA), que, para a transcrição do r simples e do múltiplo, se vale 
respectivamente dos símbolos [] e [r], utiliza mos, com vistas a uma melhor diferenciação visual, os símbolos [r] e [r ] da 
Romanística.

Rosae_miolo final.indd   337 17/12/2012   17:51:46



338

variante livre uvular []. No Brasil, o processo de velarização está mais avançado. A re-

alização posterior do /r/ inicial mente alveo lar não ocorre apenas no início de palavra, 

em contraposição à norma europeia, mas em vastas regiões do Brasil, de maneira geral, 

também em posição implosiva. No presente artigo, propomo-nos descrever a variação na 

realização de /r/, /r#/ como consequência de um processo de mudança linguística em 

Portu gal e no Brasil. 

1 A evolução histórica em Portugal
Conforme a literatura especializada, a posteriorização da vibrante múltipla (/r-/, 

/r#/) foi mencionada pela primeira vez em Portugal pelo foneticista Gonçalves Viana em 

1883. No início do século XX, foi caracterizada como pronúncia viciosa, que estava se 

espalhando cada vez mais nas cidades.3 Contudo, a partir de um testemunho despercebi-

do de Domingos Borges de Barros, Visconde de Pe dra Branca, pode-se pressupor que a 

mudança na pronúncia provavelmente já estava ocorrendo no primeiro quartel do século 

XIX.

Nessa altura, o Visconde de Pedra Branca, diplomata e homem de letras brasileiro, 

foi mandado a Paris a fim de obter o reconhecimento da Indepen dência do Brasil. Na 

capital francesa, o geógrafo Adrien Balbi estava prepa rando a Introduction à l’atlas ethno-
graphique du globe (BALBI, 1826), um tratado sobre o benefício do ensino de línguas e so-

bre a sua classificação. Balbi se comunicou com Pedra Branca e obteve dele informações 

sobre as diferenças entre o português europeu e o brasileiro que foram incluídas na In-
trodução. Esse material é considerado como a primeira descrição do português brasileiro, 

apresentada sem intenção de querer corrigir supostos erros da língua. As observações de 

Pedra Branca se referem à mudança semântica em comparação com o português europeu, 

aos neolo gismos brasileiros, bem como a empréstimos das línguas indígenas e africanas. 

Em relação a isso, apresenta, em duas listas, um contraste lexical entre o português euro-

peu e o brasileiro. 

Quanto à pronúncia uvular de /r/, o indício decisivo se encontra na primeira lista 

no lexema “Cecia” (sécia) (apud BALBI, 1826, p. 173). O significado atual ‘mulher ele-

gan te, mas afetada, presumida’ se desenvolveu a partir de uma pronúncia amaneirada da 

sibilante /s/ no século XVIII, às vezes africada [ts] por certas pessoas, o que Madureira 

Feijó, em 1739, qualificava de afetado.4 Enquanto o significado brasileiro da palavra “Ce-

cia” corresponde, na tradução francesa (“Minaudière” ‘mulher afetada’), ao uso atual, o 

3 “On trouvera individuel lement des r vibrantes [sic] uvulaires, même parmi des gens qui prononcent r simple comme une 
linguale” (GONÇALVES VIANA, 1883, p. 48). Em 1903, ele observou: “La pronon ciation uvu laire de rr, mais non pas 
de -r-, comme , se répand de plus en plus dans les villes. Cependant, on la regarde encore comme vicieuse” (1903, p. 
19).

4 “Pelo contrario escre vamos, pronun ciamos Sá [...] e naõ C,a [...] porque esta pronunciaçaõ naõ he natural mente nossa, 
mas só affec tada, ou de mulheres açucaradas, ou de homens ceciosos” (MADUREIRA FEIJÓ, 1739, p. 36). Cf. Bluteau 
(1789): cecioso, adj., ‘o que não pode pronunciar a consoante z, e diz quiera por quizera’. Morais Silva (1813): ceciòso, 
adj., ‘o que não póde pro nunciar a consoante z, e diz quissera por quizera, tocando talvez com a lingua nos dentes supe-
riores’.
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significado atribuído ao portu guês europeu da época é, contudo, surpreendente. Confor-

me a explicação em francês é “Action de grasseyer”, referindo-se claramente à pronúncia 

uvular da vibrante (‘pronunciar o r de maneira uvular’). 

Um século depois da edição francesa, a lista de Pedra Branca foi reproduzida por 

João Ribeiro, acompanhada de um comentário. Contudo, Ribeiro não percebeu o signi-

ficado que tinha a palavra fr. grasseyer no âmbito da fonética do português (1921, p. 31). 

A reprodução recente de Wanke e Simas Filho (1991, p. 20) tampouco soube explicar o 

caso, mas os autores consta taram a contradição evidente entre r e s que eles pensavam 

corrigir com uma referência ao significado original: “cecia — em Portugal, defeito de pro-

núncia de «r» (sic, conforme o Visconde — na verdade, é do som «ss»)”. Como se refere, 

de fato, à pronúncia da vibrante, o testemunho de Pedra Branca (1824/25) é de uma im-

portância particular na história da língua portuguesa. Parece que a denominação “cecia”, 

que se originou da pronúncia afetada de /s/ no século XVIII, ampliou seu significado em 

Portugal quando surgiu outro maneirismo na pronúncia, a saber, o do [] uvular. Os dois 

significados linguísticos da palavra sécia, contudo, desapareceram, quando, por um lado, 

desapareceu o maneirismo da pronúncia afetada da sibilante, e, por outro lado, quando a 

pronúncia uvular andava estabele cendo-se em Portugal.

É notável que a mesma transposição semântica de cecear se observa na língua fran-

cesa. Assim, no século XVII, os verbos grassier e grassayer são traduzidos no dicionário 

francês-inglês de Cotgrave (1611, s.v.) por “To lispe” ‘cecear’. No final daquele século, na 

primeira edição do Dictionnaire de l’Académie Française (1694), no entanto, grasseier modifi-

cou seu significado, referindo-se então a problemas de pronúncia, e especial mente a res-

peito de /r/: “Parler gras, prononcer certaines consonnes, e principalement l’R avec di-

fficulté.” (Académie 1694, s.v.).5 Isso reflete a mudança geral na articulação do /r/, /r #/ 

francês que se anunciou no século XVI6 e que se completou no decorrer do século XVII. 

O paralelismo entre o francês e o português na evolução semântica da palavra cecear 

sublinha o significado do testemunho de Pedra Branca no precesso de posteriorização de 

/r-/, /r#/ em Portugal no primeiro quartel do século XIX.

Na variedade de Setúbal, ao sul de Lisboa, Leite de Vas con  cellos notou a difusão 

excepcional do fenômeno a todas as posições da vibrante no início do século XX ([1901] 

1987, p. 98). Pode-se dizer que, na atualidade, a posteriorização da [r #] múltipla se espalha 

cada vez mais em Portugal. Trata-se do um fenômeno claramente urbano, enquanto a 

pronúncia apical é ainda típica do Norte do país. Um estudo de Malvar Fernández (2005) 

demonstra que, em Coimbra, a pronúncia apical está sendo deslocada. Sobretudo os jo-

vens realizam a variante uvular, dando preferência à pronúncia surda frente à sonora.

5 Achamos uma definição quase idêntica no Dictionnaire universel de Furetière: “Parler gras, ne pouvoir pas bien prononcer 
certaines lettres, & entre autres l’r” (1690, s.v.).

6 “Nous arrivons donc à la conclusion que deux r s’opposaient au 16e siècle, l’un étant apical et l’autre vélaire. Vu dans 
une perspective diachronique cela veut dire que la vélarisation comme changement historique s’était produite d’abord 
dans l’ancien rr double, mais qu’á l’époque qui nous concerne ici, elle ne s’était pas encore généra lisée à l’r faible” 
(REIG HARD, 1985, p. 316).
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2 A evolução histórica no Brasil

2.1 O avanço da velarização

No português brasileiro, a variante apicoalveolar de /r/ [r] se limita principalmente 

à posição intervocálica. Isso se deve à velariza ção avançada que, em vastas regiões do 

Brasil, não se restringe ao /r-/ inicial e ao fonema /r#/ em posição intervocálica (> [x] 

> [h]). Na maior parte do Brasil, entre o Rio de Janeiro e o sudeste de Minas Gerais até 

o Norte do país, a velarização se esten deu ao /r/ implosivo (forte [fxti], honrar [õax], 

[õxax]).7 Por isso, admira que Callou e Lei te e Moraes consi derem a posteriorização do 

/r/ uma pronúncia “regional” (2002, p. 537). Embora esse fenômeno não abranja o Brasil 

inteiro, o flap alveolar [r] em posição pré-consonantal, típico da cidade de São Paulo, por 

exemplo, não é mais majoritário no Brasil quanto à extensão do fenômeno e, portanto, ele 

mereceria ser chamado de regional em primeiro lugar.

Callou e Moraes e Leite, apresentando um panorama geral da realização de /r/ em 

posição pré-consonantal, baseado nos inquéritos do projeto NURC, obtiveram por volta 

de 60% de realizações velares e aspiradas, enquanto a realização alveolar atingiu cerca de 

35% (2002, p. 466). Na transcrição do português brasileiro, a velarização e a aspiração, via 

de regra, não são levadas em consideração. Contudo, o novo Dicionário Larousse Português 
/ Espanhol (LAROUSSE, 2006), que parece apoiar-se na pronúncia do Rio de Janeiro, 

indica essa pronúncia na forma seguinte: aspirar [apira(x)], divergir [divexi(x)]. 

Em compa ração com a uvular sonora [] do português europeu, que é realizada 

com fricção mais intensa do que o /r/ francês,8 a pressão articulatória na formação do /r/ 

velar do português brasileiro [xC, -Vx#] é bem mais fraca. No início de palavras, na maior 

parte das vezes, se reduz para [h] (rio [hiu]). Nesse caso, a realização dos fonemas /r/ e 

/r#/ se manifesta preponde rante mente na oposição de caro [r] : carro [h].

7  Por isso, adotamos o /r/ velar ([x]) para representar o /r/ pré-consonantal nos exemplos gerais. Como, na posição final, 
alteram a fricativa, a aspiração e a queda, convencionamos usar um sobrescrito (amar [amax]).

8  A pronúncia de um português costuma chamar a atenção dos brasileiros, entre outras coisas, pela realização intensa do 
[]: referem-se a ela como uma pronúncia que “puxa no r”.
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Figura 1:

No interior de São Paulo e na região Sul (Paraná, Santa Cata rina, Rio Grande do 

Sul), o /r/ velar não é difundido de maneira autóctone, mas ocorre como variante em iní-

cio de palavra. A variante aspirada [h-] é lá quase inexistente. O Atlas linguístico-etnográfico 
da região Sul do Brasil (ALERS, mapa 44), ao menos, nunca o anota. Em posição implosi-

va, domina o /r/ alveolar.

Além da tendência ao enfraquecimento do /r-/ e do /r#/ para [h], que não costuma 

ocorrer em São Paulo (interior) e na região Sul, existem variantes regionais e idioletais.  

O enfraqueci mento desaparece na fala enfática. Devido ao ensurdecimento do /r/ ([x], 

[h]), acaba não ocorrendo, em português brasileiro, a assimilação regressiva sintag mática 

do -s do plural (PE [u()iu ] vs. PB [us xius], [us hius]). Em São Paulo (interior) e na 

região Sul, há, para /r-/ e /r#/, as variantes [r#  x r] (cf. ALPar, mapas 99, 186).

Quanto aos primeiros testemunhos da posteriorização, o citado Gonçalves Viana 

comentou sobre a realização velar do /r/ inicial no final do século XIX:

“Ce r fricatif  sonore est cependant assez fréquent dans la pro non ciation des Brésiliens, et 
remplace chez eux le r vibrant; je ne saurais dire, toutefois, jusqu’à quel point cette pronon-
ciation est individuelle ou dialectale; je l’ai surtout remarquée chez des naturels de Pernam-
buco et de São Paulo” (GONÇALVES VIANA, 1883, p. 48).9

Não conhecemos testemunhos diretos que comprovem o começo da extensão da 

velarização à posição pré-consonantal no português brasileiro. Contudo, existe um depoi-

9  O que surpreende é a indicação de Gonçalves Viana para São Paulo, pois, conforme este testemunho, a realização velar, 
em posição inicial, aparece relativamente cedo numa área que, até hoje, desenvolveu menos a velarização. 

Rosae_miolo final.indd   341 17/12/2012   17:51:46



342

mento quanto à posição final que, sendo implosiva, equivale foneticamente à posição pré-

-consonantal na palavra. Explicando seu sistema de notação fonética, Gonçalves Viana 

deu como exemplo do símbolo “ح” a pronúncia velar do /r/ final em muitas variedades 

brasileiras no final do século XIX: 

 êste mesmo, ciciado, como o r final de muitos dialectos brasi leiros, entre elles o do Rio : ح“
de Janeiro, por ex. em maح, seح” (GONÇALVES VIANA, 1892, p. 40).

Resulta que, no final do século XIX, o processo de velarização era mais desenvol-

vido no português brasileiro do que no português europeu. Considerando, ademais, que 

o primeiro testemunho da posterioriza ção menos progressiva no português europeu re-

monta a 1824/25, pode-se partir do fato de que a mudança no português brasileiro tivesse 

começado também no início do século XIX. Nesse contexto, convém observar que a ma-

nutenção do /r/ apical na posição implosiva, típica de São Paulo e do Sul, corresponde, 

do ponto de vista areal, à conservação de um arcaísmo numa zona linguística marginal.

O /r/ inicial, descrito como uma fricativa velar sonora por Gonçalves Viana em 

1883 (v. acima), passou, desde então, por um processo de dessonorização e de relaxamen-

to. Na maior parte do Brasil, transformou-se em uma fricativa glotal, citada por Stavrou 

para o Rio de Janeiro, no fim da década de 40 do século XX. Para ilustrar essa pronúncia, 

Stavrou recorreu aos exemplos ingleses how e Harry (1947, p. 30).

2.2 A queda de /r/

Na posição final, /r/ sofre um enfraquecimento especial e tende a cair na língua 

coloquial. Isso é notável sobretudo no infinitivo (amar [amax], [ama]). Na língua popular, 

esse /r/ final também não se realiza nem quando seguido de vogal (quero saber uma coisa 

[kru sabe uma koiza]) e pode, por assim dizer, ser considerado como medidor da co-

loquialidade. Callou e Moraes e Leite (2002, p. 468) encon traram, comparando as cinco 

metró poles brasileiras do projeto NURC, a maior queda do /r/ com 62% em Salvador 

e 50% em Recife, enquanto São Paulo atingia 49%, Rio de Janeiro, 47% e Porto Alegre, 

37%. No total, obtiveram, em posição final, 50% de queda, por volta de 10% de realiza-

ções velares e aspiradas respectivamente, 30% de realizações alveolares e poucos casos de 

retroflexão (CALLOU; LEI TE; MO RAES, 2002, p. 466). Além disso, observa-se uma 

diferença nítida entre verbos e substantivos, os últimos mantendo o /r/ final em 83% das 

ocorrên cias, enquanto são apenas 35% em verbos (2002, p. 479). No entanto, sufixando 

o morfema de plural, a realização alveolar do /r/ é obrigatória também no português 

brasileiro (elevador - elevadores [elevadox] vs. [elevadoris]). 

Para São Paulo e a região Sul, onde o /r/ velar e o aspirado ocorrem relativamente 

pouco, a queda do /r/ apresenta uma mudança mais radical do que no Nordeste, onde 

essas formas intermediárias são usuais. Na área do /r/ velarizado, o desapareci mento da 

consoante se observa também em posição implosiva antes de fricativa surda (Már cia → 
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[masja]). Em substantivos monos sílabos, há basicamente a tendência para evitar a queda 

do /r/. 

A queda do /r/ final da língua coloquial brasileira encontra paralelos regionais no 

português europeu. Leite de Vasconcellos ([1901] 1987, p. 98) apresenta a apócope do 

/r/ especialmente no Norte e no centro de Portugal (comprá’ caro), mas aparece também 

no Sul. Leite de Vasconcellos acrescenta que a perda da vibrante em posição final de 

palavra, diante de uma palavra iniciada por consoante, é bastante comum.10 No contex-

to românico, a queda ocorre, entre outros casos, com o espanhol meridional (sobretudo 

da Andaluzia ocidental), o espanhol americano (Caribe), no italiano meridional e em 

variedades do italiano setentrional, sobretudo no infinitivo (cf. ROHLFS, 1949, § 307). 

Quanto ao padrão, corresponde ao infinitivo do catalão e do francês (verbos em -er). 
Essas circunstâncias do mundo românico descreden ciam, no português brasileiro, um 

desenvolvi mento influenciado, principal mente pelas línguas africanas, como o que, por 

exemplo, é apresentado por de Granda (1978). Deve-se observar, nesse contexto, que, no 

espanhol argentino, que teve um contato superficial com populações africanas, também 

ocorre parcialmente a queda do /r/ final.11

No português brasileiro, a forma sinhazinha (RODRI GUES MAIA, c1800, p. 322v) 

< sinhá, sinhô deixa implícito a queda do /r/ final na língua popular por volta de 1800. 

Essa queda é definitivamente comprovada em 1842 por Lopes Gama, que criticava for-

mas respectivas em seu jornal O Carapuceiro:

Muitos decla rão guerra aos rr finaes, e dizem sempre mandà, buscà, comê, dormí, singulà, &c. 
&c. (fac-símile apud M. Pessoa, 1994, p. 78).

O Dicionário da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, elaborado de 

1940 a 1943, transcreve o /r/ final como fricativa.12 Contudo, a queda do /r/ final não é 

decorrência necessaria mente associada a um interme diário velar e aspirado (amar [amax], 

[amah]). Isso é sabido pelas circunstâncias da cidade de São Paulo, onde o /r/ em posição 

final, às vezes, é realizado de maneira alveolar (41%) e, às vezes, cai (49%). Variantes ve-

lares ou aspiradas não ocorrem como prováveis etapas intermediárias nesse contexto (cf. 

CALLOU; LEITE; MO RAES, 2002, p. 484).

2.3 O r-caipira

No Sul do Brasil (no Paraná, muito menos em Santa Catarina e no Rio Grande do 

Sul; cf. ALERS, mapa 49), em São Paulo, no sul de Minas Gerais, no Mato Grosso do 

10  “Une [sic] r devant la consonne initiale du mot suivant dis pa raît facile ment dans le langage courant: trabalhá’ todo o dia” 
(LEITE DE VASCONCELLOS, [1901] 1987, p. 77).

11  “La r final de los infinitivos se debilita en diversos grados y hasta llega a caer en el habla vulgar y campesina de algunas 
regiones del país” (VIDAL DE BATTINI, 1966, p. 111).

12  Cf. adoecer “[aduese]” (NASCENTES, 1961-67, s.v.). Nesse contexto, o símbolo [] é caracterizado como “fricativo” na 
introdução do dicionário.
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Sul, em Mato Grosso, em Rondônia13 e em Goiás, ocorre, sobretudo nas áreas rurais e 

em posição implosiva, uma variante retroflexa do /r/, que é conhecida como r-caipira.14 

Trata-se de uma aproximante, que, como o /r/ em geral, tem uma gama articulató-

ria, isto é, varia em grau de retroflexão ([  ]). Para representá-la, adotamos o símbolo 

[]. Ela se parece com o /r/ do inglês americano e é bastante comum no interior de São 

Paulo (quarto [kwatu]). Rector (1975, p. 20) limitava o aparecimento do r-caipira ao sul 

do Estado de São Pau lo, contudo, por meio da significativa migração populacional para 

os centros urbanos, também é observável uma ampliação do fenômeno para a cidade de 

São Paulo. Além da posição implosiva, o r-caipira pode ocorrer na posição intervocálica 

e em clusters15. Dessa forma, o Atlas Linguístico do Paraná nota, para baixeiro, a variante 

[baeu] (ALPar, mapa 117). Além disso, o r-caipira aparece de forma esporádica em ou-

tros estados brasileiros. Os atlas da Bahia (APFB, cf. HEAD, 1978), de Sergipe (ALS) e da 

Paraíba (ALP) registram teste munhos análogos. Na zona rural do Ceará e do Mara nhão, 

o r-caipira também é ouvido espora dicamente.

A variante retroflexa do /r/ [] é uma inovação do português brasileiro. Ao con-

trário do que pensava Amaral (1982, p. 48), não pode ser associada com o substrato in-

dígena, visto que o tupi-guarani apenas conhece o /r/ apical. Uma variante retroflexa 

[] do vibrante aparece também no espanhol do centro da Costa Rica, em áreas rurais 

da Guatemala, na região mexicana de Veracruz e no chabacano, língua crioula de base 

espanhola nas Filipinas (cf. NOLL, 2009, p. 33) Foneticamente, trata-se de um bloqueio 

da articulação vibrante que ocorre sobretudo na posição implosiva. O desvio da tensão 

articu latória pode resultar numa velarização (PB carta [kaxta]), numa assibilação (esp. 

andino carro [kao]) ou na pronúncia retroflexa. A primeira aparição da pronúncia retro-

flexa no português brasileiro não é documentada.

2.4 A realização polimorfa de /r/

A caracterização do /r/ se mostra muito complexa, no português brasi leiro. São 

observáveis inúmeras variantes regionais e idioletais ([  �  x h]; cf. PARKINSON, 

1990, p. 138) que nosso mapa não contempla em detalhe. Thomas se expressa sobre a 

difusão da variação do /r/: “In the single town of  Belo Hori zonte, nine pronunciations 

were heard [...]” (1966, p. 273). Mil ton Azevedo observa, com respeito às variantes: “[...] 

some are found in free variation in the same dialect or even in the speech of  the same 

indi vidual” (1981, p. 37).

13  Informação de Wolf  Dietrich, Münster.

14  Sob o termo dialeto caipira entende-se, stricto sensu, um grupo de dialetos rurais em São Paulo e no sul de Minas Gerais 
(cf. AMA RAL, 1982). O termo caipira descreve geralmente, no português brasileiro, uma pessoa do interior, que se apre-
senta como provinciana (do ponto de vista da educação, do vestuário, dos comportamentos). A respeito do r-caipira, cf. 
Head (1978), (1987).

15  Ferreira Netto (2001, p. 100) cita praça [pasa] em Taubaté (SP).
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Também nos atlas linguísticos brasileiros, existem problemas com a notação do 

/r/. O /r/ pré-consonantal velarizado aparece, conforme a descrição do Atlas prévio dos 
falares baianos (APFB), como fricativa uvular surda → “[p]”; no Atlas linguístico de Ser gipe 
(ALS), numa notação quase igual, como fricativa velar surda → “[p]” e no Esboço de um 
atlas linguístico de Minas Gerais como “vibrante velar sonora” → “[R]” (EALMG, 35). 

Como vibrante, um /r/ não pode, contudo, ser velar. Trata-se ou de uma fricativa velar 

ou de uma vibrante uvular.16 No que tange à sonorização registrada no EALMG, surgem 

algumas dúvidas, uma vez que se deve partir do fato de que o /r/ seja surdo diante de [k], 

por exemplo, em arco-íris, não devendo ser, portanto, caracterizado como sonoro, como 

ocorre no EALMG (mapa 2). A sonorização de um /r/ velar (antigamente múltiplo), em 

português brasileiro, ocorre somente antecipado por uma nasal: tenro [teu] ao lado de 

[te (i)xu], [tehu]. Também é digno de nota, como já dissemos, que a velar /r/ em início 

de palavra, no português brasileiro, não sonoriza um -s plural que venha antes, como é 

o caso do português europeu. Desse modo, o /r/ velarizado deveria ser apresentado, em 

português brasileiro, predominantemente como uma fricativa velar surda [x], desde que 

não sofra qualquer enfraquecimento para [h] (ou esteja após nasal).

A realização complexa do /r/ implosivo no Sul do Brasil se expressa no mapa 187 

do Atlas linguístico do Paraná (ALPar). No norte, no centro-oeste e no leste do Estado, pre-

domina, em posição implosiva, o r-caipira []; no extremo-oeste, mantém-se como [r]; no 

sudoeste, o /r/ implosivo é realizado até mesmo como múltiplo ([r#]). Nas demais regiões, 

as realizações se entrecruzam. Fora isso, deve-se levar em conta o fato de que não se de-

duz do ALPar que, devido a uma certa estigmatização do r-caipira ([]), a variante [r] em 

São Paulo e na região Sul (Paraná, Santa Cata rina, Rio Grande do Sul) valha como pa-

drão regional, enquanto [x], em posição implosiva, é típico do português brasileiro a par-

tir do Rio de Janeiro e o sudeste de Minas Gerais até o Norte do país. Ambas as realiza-

ções ocorrem em certos falantes instruídos da região Sul (normal [normau], [noxmau]), 
talvez como reflexo da interferência com uma norma supra-regional. Além disso, o /r/ 

implosivo velar só aparece em Florianópolis (SC) e na área continental situada em frente 

(cf. ALERS, mapa 50).

Conclusão
Das características mencionadas, evidencia-se que a posteriorização do /r/ apre-

senta uma inovação no sistema fonológico das variedades portuguesas. Sobretudo no 

português brasileiro, faz parte de uma tendência manifesta e sistemática de eliminar a 

consoante em final de sílaba. A realização hoje preponderantemente dessonorizada [x] do 

/r/ implosivo, a realização de [h] em início de palavra e a queda no final de palavra são 

sinais de um enfraque cimento geral do /r/ no português brasileiro. Esse enfraque cimento 

é explicado por uma perda na tensão articulatória que ocorre sobretudo em /r-/ e /r#/. 

16 Devido à difusão variacional do /r/, o termo uvu lar em parte é utilizado para o /r/ velar e o uvular (Wol lock, 1982,  p.  188).
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Na posição pré-consonantal, que corresponde ao /r/ em final de sílaba, essa tendên-

cia do esforço diminuído, do ponto de vista articulatório, se mostra mais forte do que o 

princípio da lei de contato silábico (cf. VENNEMANN, 1988, p. 40). Conforme essa lei, 

a realização alveolar [r] em final de sílaba estabelece, basicamente, uma distância sonora 

maior e, portanto, mais propícia ao fortalecimento requerido da consoante inicial da sí-

laba seguinte. Contudo, é a fricativa [x] que ocorre hoje majoritariamente no português 

brasileiro. No desenvolvimento subsequente – e isso se refere, no português brasileiro, 

sobretudo à posição final –, pode acontecer a queda da consoante ([ama]). Nesse caso, 

cria-se nova mente um encontro silábico ótimo do tipo CV. Pode-se partir do fato de que, 

num futuro próximo, o /r/ final no português brasileiro, pelo menos nos infinitivos, cairá 

completamente.17
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