
“Abóbra” e “lidileite”: variação da sílaba pós-tônica no Português Brasileiro 

 

Este trabalho analisa a produção sonora variável das sílabas pós-tônicas do Português 

Brasileiro – PB, segundo Teorias Baseadas no Uso (Bybee, 2001, 2010; Pierrehumbert, 

2001). Especificamente, avalia-se a redução sonora nessas sílabas, em casos como o da 

preoposição para que se transforma em “pá” e do item léxico abóbora que se torna “abóbra”. 

Investiga-se essa redução também em chunks, agrupamentos de palavras ou expressões pré-

fabricadas, ass quais são constituídas de elementos usados com grande frequência em 

conjunto, de modo que se tornam uma unidade única de processamento (Bybee, 2010). A 

redução sonora na sílaba pós-tônica em chunks ocorre, por exemplo, em sábado passado  

“sapassado” e litro de leite  “lidileite”.  Objetiva-se, com este estudo, contribuir para 

discussões na área da mudança e variação linguística, tendo como referência Teorias 

Baseadas no Uso, as quais propõem que a língua emerge do uso, tem natureza dinâmica, 

complexa e adaptativa, assim como destacam que as representações linguísticas são múltiplas. 

É importante observar que, na redução das sílabas pós-tônicas finais no PB, ocorre, em geral, 

um processo de ressilabificação, em que novos padrões sonoros podem emergir. Por exemplo, 

de abóbora para “abóbra”, além de emergir o padrão acentual paroxítono, emerge o padrão 

silábico CVC (consoante/ vogal/ consoante). Desse modo, este trabalho analisa  padrões 

sonoros emergentes do fenômeno de variação em foco. Além disso, o fator palavra e efeitos 

de frequência são considerados. São utilizados corpora da língua portuguesa (Corpus 

Brasileiro e Avaliação Sonora do Português Atual – ASPA), para balizar a seleção de palavras 

de alta e de baixa frequência neste estudo. Os dados analisados foram coletados na cidade de 

Lavras (Minas Gerais), considerando-se os fatores sexo, idade, escolaridade e estilo de fala 

(Labov, 2001). A pesquisa aponta para o desafio de se investigarem os chunks em fenômenos 

de mudança e variação do PB, tendo em vista que, inclusive, não há um corpus específico 

para o estudo de agrupamentos de palavras. Um procedimento metodológico adotado, nesse 

caso, foi a coleta de textos com marcas de oralidade em que ocorrem chunks com sílaba pós-

tônica reduzida. Também os padrões sonoros emergentes do processo de variação em análise 

se mostram variados e nem sempre convergindo para tipos mais frequentes, como no caso da 

emergência da sílaba CVC no item abóbora que se torna “abóbra”. Por fim, destaca-se que a 

gradiência fonética se mostrou relevante na análise dos dados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: variação sonora, sílaba pós-tônica, chunks, padrões emergentes 

 

 

Referências bibliográficas  

 

BYBEE, Joan. Phonology and language Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

BYBEE, Joan. Language, Usage and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010. 

LABOV, W. Principles of linguistic change: social factors. Oxford: Blackwell, v. 2, 2001. 

 

PIERREHUMBERT, Janet. Exemplar dynamics: Word frequency, lenition, and contrast. In: 

BYBEE, J.; HOPPER, P. (Ed.) Frequency effects and the emergence of linguistic structure. 

Amsterdam: John Benjamins. 2001, p. 137-157. 

 
 



 


