
 
 
 

 

ANÁLISE DO ROTACISMO NO INTERIOR PAULISTA: QUAL O PROBLEMA EM FALAR 
PROB[r]EMA? 

Tayná Maria Coelho Bugai (PIBIC/UEPG), Márcia Cristina do Carmo (Orientadora), E-mail: mccarmo@uepg.br. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Estudos da Linguagem 

Grande Área: Linguística, Letras e Artes. Área: Linguística. Subárea: Teoria e Análise Linguística. 

 

Palavras-Chave: Português brasileiro, Sociolinguística, Fonética e Fonologia, Variação Fonético-Fonológica, Rotacismo. 

Resumo 

Esta pesquisa de Iniciação Científica (IC) analisa o 
processo fonético-fonológico variável denominado 
rotacismo na variedade do interior paulista, 
especificamente a substituição de uma consoante líquida 
lateral /l/ por uma líquida vibrante /r/, como a realização 
de explicar como exp[ɾ]icar. Para este estudo, são 
utilizadas 8 entrevistas do banco de dados IBORUNA 
(GONÇALVES, 2020 [2007]). Os dados foram 
analisados a partir da Teoria da Variação e Mudança 
Linguística (LABOV, 2008 [1972]), sendo também 
tratados pela metodologia quantitativa por meio do 
programa estatístico Goldvarb X. Como resultados, 
foram levantados 857 vocábulos, dos quais 53 (6,2%) 
apresentaram o rotacismo na fala paulista. 

Introdução  

Esta IC investiga o rotacismo no interior paulista. Esse 

processo fonético-fonológico pode ocorrer de duas 

formas: (i) quando há a substituição da líquida vibrante 

/r/ por uma líquida lateral /l/, como em cé[l]ebro (para 

cérebro); e (ii) quando há a substituição da líquida lateral 

/l/ por uma líquida vibrante /r/, como em exp[r]icar (para 

explicar), sendo este o caso analisado nesta IC.  

Como arcabouço teórico, segue-se a Teoria da 

Variação e Mudança Linguística, também denominada 

Sociolinguística Variacionista ou Quantitativa (LABOV, 

2008 [1972]), e também estudos sobre rotacismo em 

outras variedades do PB (COSTA, 2007; CRISTINO; 

BUSSE, 2017). 

Material e Métodos 

O córpus desta IC é formado por 8 entrevistas com 

amostras de fala espontânea do banco de dados 

IBORUNA (Projeto ALIP - FAPESP 03/08058-6 – 

UNESP/IBILCE – GONÇALVES, 2020 [2007]). 

Os dados levantados a partir de uma análise de oitiva 

foram tratados à luz da metodologia quantitativa, com o 

pacote de programas estatísticos Goldvarb X 

(SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). 

Como variáveis independentes, foram investigadas: 

(i) Posição da sílaba; 

(ii) Contexto precedente;  

(iii) Vozeamento do segmento precedente;  

(iv) Presença de outro segmento líquido na 

palavra;  

(v) Tonicidade da sílaba; 

(vi) Sexo/gênero;  

(vii) Escolaridade; e  

(viii) Faixa etária. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Ocorrências gerais 

 Com rotacismo Sem rotacismo Total 

Ocorrências 53 804 857 

Porcentagens 6,2% 93,8% 100 

Como resultado, esta pesquisa obteve 6,2% de 

aplicação do rotacismo a partir de 857 dados. O 

programa Goldvarb X apontou como variáveis 

favorecedoras à realização do rotacismo:  

1- Faixa etária: Mais de 55 anos (PR 0.671); 

2- Tonicidade da sílaba: Pretônica (PR 0.653), como 

em p[r]a.ne.jou; 

3- Sexo/gênero: Masculino (PR 0.599); 

4- Posição na sílaba: Ataque complexo (PR 0.664), 

como em ex.p[r]i.ca.ção; e 

5- Escolaridade: Ensino superior (PR 0.571). 

Conclusão 

A partir do levantamento e análise de 857 ocorrências 

retiradas do banco de dados IBORUNA, constatam-se 

indícios de que o rotacismo, na variedade analisada: 

• É estigmatizado socialmente; 

• Corresponde a um processo em mudança linguística; 

• Atua principalmente em contexto de ataque complexo e 

em sílabas átonas (especialmente pretônicas). 
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