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Resumo:  
Este trabalho tem o objetivo de analisar a variação gráfica de hipossegmentação em manuscritos 
oitocentistas do Rio Grande do Sul. A hipossegmentação resulta da supressão do espaço em 
branco entre palavras que são grafadas de modo contínuo, eliminando assim a fronteira 
vocabular. Percebe-se que nas formas hipossegmentadas, a ligação na junção da fronteira 
vocabular ocorre, majoritariamente, com clíticos, por isso acredita-se que a ocorrência de 
hipossegmentação tenha uma motivação linguística fundamentada nos constituintes prosódicos, 
mas também uma motivação sócio-histórica de ordem paleográfica. O trabalho toma como 
pressupostos teóricos a Sociolinguística Histórica (Romaine 1982, Conde-silvestre 2007), a 
Fonologia Prosódica (Nespor e Vogel 2007), e os trabalhos sobre hipossegmentação em 
registros escritos de sincronias passadas desenvolvidos por Kajita (2009) e por Battisti (2013). 
Além disso, leva-se em conta estudos filológicos tal como de Megale, Toledo Netto, Ferreira e 
Souza (2007) que justificam a ausência de fronteira entre vocábulos pelo fato de a letra possuir 
um traçado corrente à mão, ligando os grafemas enquanto são escritos. O corpus de análise 
deste trabalho constitui-se de documentos escritos no Rio Grande do Sul, no século XIX que 
fazem parte do projeto Português Histórico do Rio Grande do Sul (PHRS), um banco de dados 
de registros escritos representativos do português do Rio Grande do Sul.  Os procedimentos 
metodológicos envolvem a seleção de fac-símiles de manuscritos oitocentistas conforme a 
qualidade da imagem, sem distorções ou qualquer aspecto fotográfico que dificulte a 
legibilidade do texto, em seguida, a seleção de ocorrências de hipossegmentações, e a aplicação 
de variáveis linguísticas, a partir de Battisti (2013) e variáveis sócio-históricas, a saber: natureza 
das palavras que compõem a hipossegmentação, se clítico, palavra lexical, palavra funcional; 
distribuição silábica e acentuação da palavra lexical e funcional; posição do clítico em relação 
à palavra lexical e funcional; presença ou não de sândi vocálico externo; se a palavra lexical 
inicia com consoante ou vogal maiúsculas ou minúsculas; tipo de documento, aspectos 
paleográficos da escrita de cada escrevente (análise da forma, nexo e uniões das letras por meio 
da sistematização de um alfabeto que contemple as letras maiúsculas e minúsculas localizadas 
nas fronteiras entre as palavras das formas hipossegmentadas); domínio da escrita.  Os 
resultados indicam que a motivação linguística consiste no fato de o escrevente perceber a 
existência do hospedeiro e do clítico, mas assinalar a dependência prosódica do clítico em 
relação ao hospedeiro, registrando, assim, uma frase fonológica. Tal realização pode ser 
associada à particularidade da própria prática de escrita dos escreventes na medida em que 
revela o conhecimento do redator acerca dos limites das palavras e da dependência do clítico 
em relação à palavra lexical, marcada pela ausência de fronteira gráfica entre os elementos. A 
motivação sócio-histórica, principalmente, de ordem paleográfica corrobora com essa ideia, 
pois indica que a forma do elemento gráfico, com ausência ou presença de traçado contínuo 
pode influenciar a formação de hipossegmentações. Por fim, espera-se que este trabalho 
contribua com a descrição de variações gráficas em textos de sincronias pretéritas como 
indício de fenômeno fonológico de ordem prosódica na língua portuguesa oitocentista no Rio 
Grande do Sul. 
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Resumo: 

Neste trabalho, testamos a hipótese de que algumas palavras, no português brasileiro, não 

sofrem o processo de monotongação (boi, douto, leite, azeite, reitor, meigo, coitado, moita) – 

enquanto outras são realizadas ampla e frequentemente com a redução do ditongo (feira, 

beira, manteiga, couro, ouro etc.) – devido a uma motivação histórica. Não negando as 

restrições linguísticas e dialetais já conhecidas, visamos ao objetivo de determinar quais 

motivações históricas influenciariam na preservação de alguns ditongos na sincronia. 

Nosso pressuposto é o de que a descrição sincrônica pode valer-se de explicações de cunho 

diacrônico, ou seja, de que certas regularidades sincrônicas podem ser relacionadas a fatos 

linguísticos históricos, como indica Katamba (1993) na análise dos afixos latinos no inglês, 

distinguindo sufixos latinos de sufixos germânicos mediante a sua correlação com 

comportamentos morfossintáticos diversos na sincronia do inglês; ou Kiparski (2014) e 

Blevins (2004), na ideia de estrutura emergente a partir da mudança linguística. 

Um exemplo são os itens lexicais sincrônicos derivados a partir de vocalizações diacrônicas 

de /l/ e /n/ em coda no latim e que parecem preservar tais ditongações. 

Os ditongos do latim ao português evoluíram, em geral, pelo processo fonológico da redução: 

caelum > celu > céu; foenum > feno; leuca > légua; auricula > orelha. Porém, os ditongos 

portugueses não advêm apenas dos ditongos latinos, sendo mais numerosos do que esses. 

Processos fonológicos outros atuaram, assim, na formação dos ditongos do português, tais 

como síncope (malu > mau), vocalização (conceptu > conceito), metátese (QUEDNAU, 

2005). Entre os novos ditongos que surgiram, encontram-se os ditongos decrescentes orais 

[ej], [ow] e [oj], que sofrem, no estágio atual do português brasileiro, um processo variável de 

monotongação, condicionado principalmente pelo contexto fonológico seguinte tepe (feira, 

couro, loiro) e fricativa (peixe, beijo, depois). O ditongo [ow] já se encontra reduzido de 

modo quase categórico na maior parte das palavras e alterna, em alguns casos, com o ditongo 

[oj] (loiro ~ louro; coisa ~ cousa). Assim, este trabalho procura investigar uma possível 

motivação, com base na história da língua, para casos em que ditongos orais decrescentes são 

preservados de modo categórico, como ocorre em palavras como leite, noite, moura, na 

variedade do sul do Brasil, em que não há possibilidade de monotongação (*lete; *note, 

*mora). Também convém registrar que seguimos Bisol (1989), quando distingue ditongos 

falsos, de base fonética, dos ditongos verdadeiros, que não reduzem, por terem duas unidades 

subjacentes.  

A metodologia de análise é descritiva e terá por base a investigação no Vocabulario 

Portuguez e Latino, de Blueau; o Diccionario da Lingua Portugueza, de Antonio Moraes 

Silva; em dados diacrônicos; e em dados do português atual. Os exemplos lexicais são 

retirados do Dicionário Eletrônico Houaiss, versão 2009.3. Amostras de língua falada do 

banco de dados VARSUL; do Corpus do Português Brasileiro serão examinadas em busca de 

registros de estruturas com ditongos que sejam variavelmente monotongos, bem como de 

ditongos preservados; e, principalmente, a partir do corpus e dados da tese de doutorado de 

Silveira (2019), que constitui estudo de regra variável da monotongação dos ditongos 



decrescentes [ej], [oj], [ow] em 6 cidades do Banco VARSUL, com 48 informantes. 
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