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Resumo 

Esta pesquisa objetiva analisar a monotongação de 
ditongo decrescente /ej/ no interior paulista. Por meio 
desse processo fonético-fonológico variável, ocorre o 
apagamento do glide, como em p[ej]xe ~ p[e]xe e 
mad[ej]ra ~ mad[e]ra. Como aporte principal, tem-se a 
Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 
2008 [1972]). Metodologicamente, foram utilizadas 12 
entrevistas do banco de dados IBORUNA, 
estatisticamente calculadas pelo Goldvarb X. Como 
exemplos de resultados encontrados, foram levantados 
1057 dados, tendo uma porcentagem de 35,6% de 
aplicação do processo. Mediante a análise estatística 
dos dados, observa-se que a aplicação do processo 
ocorre predominantemente diante de tepe e fricativa, 
como em gelad[e]ra e d[e]xa, respectivamente.  

Introdução  

O presente trabalho de Iniciação Cientifica (IC) analisa 

o processo de monotongação de ditongos orais 

decrescentes /ej/ na variedade do interior paulista, como 

em doid[ej]ra ~ doid[e]ra e man[ej]ra ~ man[e]ra. 
Teoricamente, esta IC pauta-se na Teoria da Variação 

e Mudança Linguística (LABOV, 2008 [1972]), que tem 
como objetivo a análise da heterogeneidade linguística a 
partir da obtenção do vernáculo dos falantes. 

Como córpus, esta pesquisa investiga 12 entrevistas 

que contêm amostras de fala espontânea, retiradas do 

banco de dados IBORUNA, resultado do projeto ALIP 

(UNESP/IBILCE – FAPESP 03/08058-6), coordenado 

por Gonçalves (2019 [2007]). 

Material e Métodos 

Foram delimitadas as variáveis independentes 

linguísticas e sociais, a saber:  

(i) Classe de palavra; 

(ii) Contexto precedente;  

(iii) Contexto seguinte;  

(iv) Posição do ditongo; 

(v) Tonicidade;  

(vi) Faixa etária; 

(vii) Sexo/gênero; e  

(viii) Escolaridade. 

Após a análise de oitiva dos dados, foi realizada a 

análise estatística, perante o programa Goldvarb X, que 

calcula estatisticamente os dados levantados com foco 

em variação linguística. 

 

 

Resultados e Discussão 

Tabela 1 – Ocorrências gerais de monotongação 

Fonte: Elaboração própria 
 

A Tabela 1 mostra que foram levantados 1057 dados 
de ditongo /ej/, dos quais 35,6% apresentaram a 
aplicação da monotongação, como verdad[e]ra, 
enquanto 64,4% não apresentaram a aplicação do 
processo, como em pref[ej]tura. 

Os contextos selecionados como relevantes pelo 
Goldvarb X foram, em ordem decrescente de 
importância: (i) contexto seguinte, destacando-se tepe 
(peso relativo – PR – 0.998) e fricativa (PR 0.944); (ii) 
contexto precedente, destacando-se nasal (PR 0.954) e 
plosiva (PR 0.818); (iii) classe gramatical, destacando-se 
nomes (PR 0.740); e (iv) escolaridade, destacando-se o 
Ensino Médio (PR 0.617).  

Conclusões 

 Confirmação, para a monotongação no interior 

paulista, da influência do tepe e da fricativa em 

posição subsequente, como, respectivamente, em 

doid[e]ra e p[e]xe; 

 Aproximação do interior paulista principalmente às 

variedades gaúchas (AMARAL, 2005; TOLEDO, 2010), 

no que tange à monotongação variável de [ej]; 

 Fenômeno encontra-se em variação estável, já que a 

faixa etária não foi selecionada como relevante; 

 Indícios de que o processo não é estigmatizado 

socialmente na variedade analisada, já que o 

sexo/gênero não foi selecionado como relevante, e, 

dentre a escolaridade, os mais escolarizados aplicaram 

mais o processo. 
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 Aplicação Não-aplicação Total 

Ocorrências 376 681 1057 

Porcentagens 35,6% 64,4% 100% 


