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Resumo 

Este trabalho investiga o fenômeno variável vocalização 
da consoante lateral palatal, também chamado de 
iotização, no interior do Estado de São Paulo. Podemos 
citar, como exemplos desse fenômeno, te[]a ~ te[j]a, 
mu[]er ~ mu[j]er e fi[]o ~ fi[j]o. A partir da Teoria da 
Variação e Mudança Linguística ou Sociolinguística 
Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), utilizando o banco 
de dados Iboruna e o programa estatístico GoldVarb-X, 
foram analisadas 16 entrevistas com amostras de fala 
espontânea para a obtenção de dados, dos quais 4,9% 
obtiveram a aplicação do processo.  

Introdução  

Esta pesquisa de Iniciação Científica (IC) investiga a 
variação linguística da lateral palatal // no interior 
paulista. Nesse contexto, pode haver a aplicação do 
processo denominado vocalização ou iotização. Por meio 
desse processo, a consoante lateral palatal [] se torna 
uma vogal, [j], como em abe[]a ~ abe[j]a.  

A hipótese do trabalho é a de que o fenômeno esteja 
mais presente no falar de informantes do sexo/gênero 
masculino, menos escolarizados e mais velhos.  

Para realizar a verificação de dados no projeto, é 
utilizado o arcabouço teórico metodológico da Teoria da 
Variação e Mudança Linguística ou Sociolinguística 
Variacionista (LABOV, 2008 [1972]).  

Material e Métodos 

Como córpus, são analisadas 16 entrevistas do banco 
de dados IBORUNA, resultado do Projeto Amostra 
Linguística do Interior Paulista (ALIP) (GONÇALVES, 
2020 [2007]). Os inquéritos dizem respeito à combinação 
dos seguintes perfis sociais: sexo/gênero; faixas etárias; 
e escolaridade. 

Como passos metodológicos, houve a análise da 
transcrição ortográfica dos 16 inquéritos, selecionando 
os contextos investigados. Posteriormente, foi elaborada 
uma tabela, com a consideração das variáveis 
independentes investigadas.  

Em seguida, passou-se à análise de oitiva dos 16 
arquivos de áudio e à análise estatística dos dados, por 
meio do programa GoldVarb-X (SANKOFF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2020 [2005]). 

Resultados e Discussão 

Foram levantados 549 dados, com aplicação da 
vocalização da lateral palatal em 27, como em bara[j]o e 
mu[j]er, como mostra a tabela a seguir:  

 

 
Tabela 1. Ocorrências de vocalização 

 Ocorrências Porcentagens 

Com vocalização 27 4,9% 

Sem vocalização 522 95,1% 

Total 549 100% 

 

De certo modo, pode-se dizer que o processo é de 
baixa produtividade na variedade analisada, posto que 
apresenta frequência de somente 4,9%.  

Como variáveis selecionadas pelo programa estatístico, 
têm-se, em ordem decrescente: (i) Sexo/gênero; (ii) 
Tonicidade; (iii) Faixa etária; e (iv) Contexto precedente. 

Deve-se destacar, todavia, que a variável escolaridade 
foi descartada pois todos os dados de vocalização 
(100%) ocorreram na fala de informantes do 1º Ciclo do 
Ensino Fundamental, não havendo ocorrências no falar 
de informantes com Ensino Superior (0%), o que 
destaca a relevância dessa variável extralinguística. 

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados confirmam as hipóteses iniciais desta 
pesquisa, pois a aplicação da vocalização da lateral 
palatal é motivada pelos seguintes fatores sociais: 
 Menor escolaridade (100%); 
 Sexo/gênero masculino (peso relativo – PR - 0.930); 
 Faixa etária mais avançada (PR 0.661). 
Esse resultado vai ao encontro da investigação 

referente a Cáceres (MT), cujos resultados apontaram 
que a população mais velha tem uma fala marcada pela 
vocalização da lateral palatal (KARIM E KARIM, 2015). 
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