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1. Introdução 

 

 O referido trabalho tem, como objetivo, investigar a relação entre a fala 

e a escrita dos ditongos orais mediais decrescentes [ej] e [ow] do Português 

Brasileiro (PB) de dez sujeitos: cinco sujeitos cursando o primeiro ano e cinco 

cursando o quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola do 

município de Rio Grande/RS, no ano de 2010. Este trabalho pertenceu ao Projeto 

de Pesquisa Redução dos ditongos [ej] e [ow]: um reflexo da fala na escrita de 

sujeitos cursando o ensino fundamental da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG (2009-2010).  

 Na literatura, observamos alguns estudos que apontam a 

monotongação dos ditongos orais mediais [ej] e [ow] na representação escrita de 

sujeitos cursando o ensino fundamental (ADAMOLI, 2006; HORA e RIBEIRO, 

2006; CORDOBA e ILHA, 2008; CORDOBA e ILHA, 2010). 

 Adamoli (2006) pesquisou a escrita dos ditongos [aj], [ej] e [ow] de 

crianças cursando os anos iniciais do ensino fundamental em duas escolas: uma 

pública e outra particular, na cidade de Pelotas/RS. Com base nos seus 
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resultados, Adamoli (2006) verificou que a monotongação de [ow] ocorre com 

maior frequência do que a de [ej]. 

 Hora e Ribeiro (2006) investigaram os ditongos orais decrescentes [aj], 

[ej] e [ow] em uma escola de ensino fundamental na cidade de João Pessoa/PB. 

Os resultados apontaram um maior índice do fenômeno da monotongação em 

relação ao ditongo [ow]. 

 Além dessas pesquisas, Córdoba; Ilha (2008) e Córdoba; Ilha (2010) 

estudaram os ditongos [ej] e [ow], e observaram um maior percentual da 

monotongação do ditongo [ow] do que do ditongo [ej] na escrita de crianças 

cursando 4ª, 5ª e 6ª séries do ensino fundamental: um reflexo da fala na escrita 

desses sujeitos em duas escolas públicas do ensino fundamental da cidade de 

Rio Grande/RS. 

 O artigo está organizado em seis seções. Na primeira, abordaremos o 

objeto e o objetivo da pesquisa, e autores de estudos já realizados em relação 

aos ditongos.  

 Na segunda seção, pretendemos discutir sobre os pressupostos 

teóricos abordados neste trabalho cujo embasamento está direcionado à interface 

oralidade/escrita nos fenômenos de ditongação e monotongação dos ditongos 

orais mediais decrescentes [ej] e [ow], presentes em diversas pesquisas sobre 

aquisição e variação. Também, faremos um breve levantamento, de acordo com a 

literatura, sobre as definições de ditongo. A seguir, explicaremos a representação 

dos ditongos verdadeiros e falsos propostos por Bisol (2010). 

 Após isso, na terceira seção, abordaremos a metodologia aplicada 

neste trabalho. Consequentemente, na quarta seção, descreveremos os dados 

obtidos por meio da gravação da fala dos sujeitos da pesquisa no software 

Audacity e, logo, a verificação dos formantes F1 e F2 dos espectrogramas através 

do programa computacional Praat (BORESMA; WEENINK, 2009). 

  Discutiremos os resultados na quinta seção e faremos as 

considerações finais da investigação deste trabalho na sexta seção. 
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2. Pressupostos teóricos 

 

 Constatamos, na literatura, algumas discussões sobre a definição de 

ditongo. Amaral (2005) aponta uma definição voltada à Gramática Tradicional 

(GT), em que os gramáticos definem o ditongo como um encontro vocálico 

formado por uma vogal e uma das semivogais /j/ ou /w/ na mesma sílaba. Crystal 

(apud MONARETTO e TOLEDO, 2010), por sua vez, descreve uma definição 

fonético-fonológica, considerando a utilização do ditongo como uma classificação 

de sons vocálicos, com base em seu modo de articulação. Sua formação consiste 

em dois elementos articulatórios contíguos que mudam de ordem conforme o tipo 

de ditongo: uma vogal e uma semivogal, também denominadas de glide.  

 Tasca (2002) reflete sobre a definição exposta em seu trabalho sobre o 

termo ditongo: 

 

[...] o lugar das semivogais na estrutura silábica é no onset ou na coda, 
sendo a posição de núcleo reservada à vogal. Em português, apenas 
as semivogais [y] e [w] podem juntar-se a uma vogal plena para formar 
grupos articulatórios chamados ditongos (TASCA, 2002, p. 20-21).  

  

 De acordo com Bisol (2010) existem alguns ditongos que apresentam 

variação com monotongos, como: mad[ej]ra ~ mad[e]ra. Nesse caso, define-se 

como ditongo falso, pois está ligado a um único elemento V. Entretanto, há outro 

tipo, denominado de ditongo verdadeiro, quando se liga a dois elementos V, 

r[ej]tor - *r[e]tor. 

 Na figura (1), observamos a representação dos ditongos verdadeiros e 

falsos, propostos por Bisol (2010):  
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Figura 1 – Representação dos ditongos verdadeiro e falso 

 
 Com base nas representações dos referidos ditongos expostos em (1), 

a diferença entre os verdadeiros e os falsos ditongos orais decrescentes é que os 

primeiros ocupam duas unidades no esqueleto CV, quer dizer, têm duração igual 

a dois segmentos, enquanto que os segundos ocupam uma unidade de duração 

somente (BISOL, 2010).  

 Além disso, salientamos o tratamento dado por Bisol (2010) em relação 

ao ditongo /ow/, caracterizando-o como um monotongo por apagamento ou 

reanálise. Isso significa que os falantes não têm mais o ditongo /ow/ na 

subjacência, mas sim a vogal simples /o/. 

 

3. Metodologia 
 

 Para a realização deste trabalho, coletamos dados de fala e de escrita 

de dez sujeitos; todos alunos de uma escola do município de Rio Grande/RS no 

ano de 2010. Os sujeitos foram subdivididos em dois grupos: cinco alunos do 

primeiro ano e cinco alunos do quarto ano dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 A coleta dos dados consistiu em obter amostras de seis palavras 

contendo os ditongos [ej] e [ow] seguidos de tap [ɾ]. Conforme a figura (2), as 

palavras investigadas foram: 
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Figura 2 - Palavras investigadas 

 
 Primeiramente, coletou-se a fala dos sujeitos através de um programa 

de gravação de áudio, o software Audacity. Para tanto, cada aluno, um após o 

outro, visualizou as palavras referidas e as leu. Após, coletou-se a escrita das 

palavras, a partir de figuras referentes às palavras investigadas.  

 A seguir, foram feitas as medições de F1 e F2 dos espectrogramas, 

visualizados no software Praat (BORESMA e WEENINK, 2009), para uma análise 

acústica dos fenômenos investigados: a ditongação e a monotongação dos 

ditongos orais mediais [ej] e [ow]. 

 

4. Descrição e análise dos dados 
 

 A coleta realizou-se de forma individual, iniciando com os alunos do 

primeiro ano e acabando com os alunos do quarto ano. Ressaltamos que a 

escolha dos alunos participantes neste estudo foi feita pela professora da turma, 
de forma aleatória. 

 Para a coleta dos dados, utilizamos o instrumento elaborado pelos 

próprios autores especialmente para este estudo. O instrumento de coleta dos 

dados de fala e de escrita foi uma folha com a imagem das palavras investigadas 

e uma linha para que o aluno escrevesse a palavra, como em (3): 
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(3)  
Figura 3 - Instrumento de coleta da fala e da escrita dos dados 

 
 

 Para a análise acústica dos dados de fala dos dez sujeitos desta 

pesquisa, procuramos analisar as duas primeiras frequências de ressonância do 

trato vocal: os formantes F1 e F2. Segundo Blank (2008): 

 

[...] pode-se constatar que as freqüências dos dois primeiros 
formantes (F1 e F2) estão relacionadas com as dimensões da 
articulação das vogais (vertical e horizontal), indicando uma 
correspondência articulatória. Para a freqüência de F1, nota-se que 
esta é inversamente proporcional à altura da língua. Assim, as 
vogais altas apresentam uma freqüência de F1 baixa. A freqüência 
de F2, por sua vez, está relacionada com o avanço da língua no 
sentido antero-posterior do trato vocal, o que faz com que a 
freqüência de F2 aumente à medida que a posição da língua se 
move para a frente (BLANK, 2008, p. 51). 
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 O espectrograma da figura (4) aponta a ditongação do ditongo oral 

medial decrescente [ow] de um sujeito do primeiro ano, pois quase todos os 

sujeitos do primeiro ano (com exceção de um sujeito dos cinco em análise) 

produziu a ditongação na fala dos ditongos [ow] e [ej]: 

 

(4) 
Figura 4 - Espectrograma do ditongo [ow] de um sujeito do 1º ano 

 
  

 Os dados referentes aos sujeitos do primeiro ano foram contrários aos 

dados dos sujeitos do quarto ano, em que houve, mormente, monotongação na 

fala dos ditongos, como ilustrado em (5): 

 

(5) 
Figura 5 - Espectrograma da monotongação do ditongo [ow] de um sujeito do 4º ano 
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  Constatamos, pois, que os sujeitos do primeiro ano tendem a 

produzir a ditongação e os sujeitos do quarto ano tendem a produzir a 

monotongação dos ditongos estudados aqui. A hipótese que aferimos, para esse 

resultado, baseia-se no fato de que os sujeitos do primeiro ano encontram-se na 

fase inicial da alfabetização e, por consequência, estão em fase de aprendizagem 

da escrita; logo, os sujeitos demonstram maior preocupação com a grafia correta 

das palavras. Já os sujeitos do quarto ano, por superarem a fase inicial da 

alfabetização, não têm preocupação direta com a grafia das palavras, porque são 

outros processos de aprendizagem que os norteiam nesse momento da 

escolarização. 

 O estudo de Schwindt, Quadros, Toledo e Gonzalez (2007) corrobora 

com os dados, uma vez que os autores defendem que a escrita é alimentada pela 

fala, pois é uma mera representação desta e passa a sofrer influências do código 

escrito no estágio pós-letramento. Dessa forma, os autores concluem que o papel 

da escrita é retroalimentador da fala. 

 
 5. Resultados 
 

 A hipótese levantada, para esse estudo, é a de que há maior 

preocupação dos alunos em grafar corretamente as palavras com os ditongos 

orais mediais decrescentes [ow], já que são palavras mais frequentes no léxico. A 

escrita desses ditongos com a grafia correta é maior porque os alunos têm mais 

contato com palavras escritas em [ow] do que em [ej]. Porém, os alunos preferem, 

na fala, a produção da monotongação para [ow] (CORDOBA e LARA, 2011). 

 A representação escrita do ditongo [ej] apresentou maior percentual de 

monotongação do que a do ditongo [ow] em ambos os grupos de indivíduos, 

diferentemente dos resultados obtidos por Adamoli (2006), Cordoba e Ilha (2008) 

e Cordoba e Ilha (2010). O fato de o ditongo [ej] apresentar maior percentual de 

monotongação na escrita deve-se a os alunos não terem tanto contato com 

palavras em [ej] como têm com palavras em [ow] no léxico. 
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 Dessa forma, a figura (6) apresenta resumidamente os resultados: 

 

(6)  
Figura 6 - Resultados para monotongação e ditongação de [ej] e [ow] 

 Monotongação Ditongação 

Escrita [ej] [ow] 

Fala [ow] [ej] 

 

 No grupo dos sujeitos do primeiro ano, constatou-se um alto percentual 

da oralidade (28/30 – 93,3%) em relação à escrita dos referidos ditongos nas 

palavras solicitadas. De acordo com a figura (7), verificamos que os sujeitos do 

primeiro ano, em fase inicial da alfabetização, tendem a produzir também na fala 

a ditongação das palavras em virtude da preocupação com a forma escrita e com 

a grafia correta. 

 

(7) 
Figura 7 - Percentual total de ditongação na oralidade e na escrita dos dez sujeitos 

 
 O grupo dos sujeitos do quarto ano apresentou uma porcentagem de 

ditongação menor na oralidade do que na escrita, uma vez que se encontra em 

fase de estabilização da escrita e, dessa forma, escreve com maior ditongação. 

No entanto, na fala, esse grupo realiza a monotongação dos ditongos analisados. 

 
 

 
 



 V ERBA VOLANT  
Volume 3 – Número 2 – julho-dezembro 2012 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
 

133 | P á g i n a  
 

6. Considerações finais 
 

 Este estudo investigou a relação dos fenômenos da ditongação e da 

monotongação entre a fala e a escrita dos ditongos orais mediais decrescentes 

[ej] e [ow] do PB de dez sujeitos. 

 Verificamos que a monotongação dos referidos ditongos, em ambos os 

grupos, diminui ou aumenta tanto na escrita quanto na oralidade, constituindo-se, 

assim, uma relação retroalimentadora (CRISTÓFARO-SILVA; GRECO, 2010). 

 Dessa forma, destacamos que, na literatura, alguns estudos referentes 

ao fenômeno em questão vêm sendo desenvolvidos para contribuir na 

aprendizagem de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para 

destacar a relevância de estudos nas áreas de aquisição e variação da 

linguagem. 
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RESUMO 
Este estudo investigou a relação entre a oralidade e a escrita dos ditongos [ej] e [ow] do português 
brasileiro de cinco sujeitos cursando o primeiro ano e de cinco sujeitos do quarto ano do ensino 
fundamental de uma escola de Rio Grande/RS. Há alguns ditongos que apresentam variação com 
monotongos, os ditongos falsos; há outros que não, os ditongos verdadeiros (BISOL, 2010). A 
coleta consistiu em seis palavras contendo os ditongos [ej] e [ow] seguidos de tap ou flap. A fala 
dos sujeitos coletou-se através do programa de gravação de áudio Audacity. Fizeram-se as 
medições de F1 e F2 no programa computacional Praat. Os resultados mostraram que há uma 
relação retroalimentadora (CRISTÓFARO-SILVA; GRECO, 2010) entre a oralidade e a escrita dos 
referidos ditongos entre os sujeitos do primeiro ano e do quarto ano. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Fonologia; fonética; ditongos variáveis; interface oralidade/escrita 
 
ABSTRACT 
This study investigated the relation between speech and writing from the diphthongs [ej] and [ow] 
of Brazilian Portuguese students. It was applied in five individuals studying the first year and five 
individuals studying the four year from the elementary school at Rio Grande/RS. There are some 
diphthongs which they present reduction. Then, they called false diphthongs. There are others 
called true diphthongs (BISOL, 2010). The collection consisted in six words containing the 
diphthongs [ej] and [ow] followed by tap or flap. The speech of the individuals was collected 
through the Audacity audio program recording. The measurement of F1 and F2 were done in the 
computacional program Praat. The result showed that there is a ‘retroalimentadora’ relation 
(CRISTÓFARO- SILVA; GRECO, 2010) between speech and writing from the above mentioned 
diphthongs between of the first year and fourth year. 
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Phonology, phonetics, varies diphthongs; speech/writing interface  
 
 


