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Pesquis'em dados do 
português falado d'elisão

Esta pesquisa busca analisar casos de elisão

em dados de fala espontânea do Banco

VARSUL (Variação Linguística do Sul) da

cidade de Lages (SC). A elisão ocorre quando

há encontro entre duas vogais em fronteira de

palavra, sendo que a primeira é apagada:

fruta estragada → fru[tes]tragada

OBJETIVOS

Este trabalho se propõe à investigação da

elisão. Além da pesquisa bibliográfica,

buscamos descrever o fenômeno da elisão na

cidade de Lages (SC), numa pesquisa de

caráter variacionista.

METODOLOGIA

Para ampliar o levantamento a respeito da

elisão, analisamos dados de fala da cidade de

Lages (SC) do Banco Varsul – ainda não

estudada em relação ao fenômeno. Escutamos,

até o momento, as entrevistas de quatro

informantes representativos da cidade. Foram

transcritos os cem primeiros contextos para a

elisão - do tipo a#V (“#” indica fronteira de

palavra). Os dados foram classificados segundo

variáveis dependentes (aplicação ou não

aplicação da elisão) e variáveis independentes

(acento, constituição prosódica, distância entre

sílabas tônicas, tipo de vogal seguinte – V2,

etc.) Pretendemos, ao final da pesquisa, obter

dados de, no mínimo oito informantes para

análise estatística através do programa

GoldVarb.

DESENVOLVIMENTO

A partir dos trabalhos estudados, foram

investigadas, entre outras, as variáveis acento,

domínio prosódico, distância entre os acentos,

categoria de vogal 2 e escolaridade:

Acento

•V átona + V átona: um[o]rganização

•V átona + V tônica (nuclear): naquela época

•V átona + V tônica (não-nuclear):

peg[o]utro pedaço

•V tônica + V átona: dá um erro (não aplicação)

•V tônica + V tônica: Já é complicado (não-

aplicação)

Domínio prosódico 

•Grupo Clítico: um[i]rmã

•Frase Fonológica: escol[i]stadual

•Enunciado: dela eu que velei ela

Distância entre os acentos 

•Acentos adjacentes: Lá ele (não aplicação)

•1 sílaba: embor[e]le morava

•2 sílabas: minh[i]rmã

•Mais de duas sílabas: aquel[i]sperança

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve início no segundo semestre

deste ano e está em andamento, por isso ainda

não temos resultados definitivos. No entanto,

numa análise preliminar dos 400 dados obtidos,

houve aplicação da elisão em 193 contextos -

uma taxa de 48,2% de aplicação. Pretendemos

ampliar nossos dados para, após análise

estatística através do programa GoldVarb,

compará-los aos trabalhos que nos serviram de

base.

Bibliografia: BISOL,L. A degeminação e a elisão no VARSUL In:BISOL,L; RESCANCINI,C.Fonologia e

variação:recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS,2002,p.231-250

LUDWIG-Gayer.J.E. Os processos de sândi externo: análise variacionista da fala de São Borja. Porto

Alegre, 2008.

VIANNA,P.Sândi vocálico externo: O processo e a Variação na cidade de Florianópolis (SC). Porto Alegre,

2009.


