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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo monográfico tem como eixo de investigação o uso variável das vogais 

médias pretônicas /E/ e /O/ no português brasileiro. Ao se vincular ao Projeto Atlas 

Linguístico do Brasil (ALiB), a pesquisa procurou coadunar os pressupostos teórico-

metodológicos da Dialetologia e da Sociolinguística Quantitativa ou Variacionista, ao se 

voltar para a “língua” em seu uso real, considerando, pois, um quadro de variação marcado 

por variantes (abertas/fechadas) que são condicionadas por fatores intra e extralinguísticos. 

Para a constituição do corpus, foram selecionadas as cidades que compõem a rede de pontos 

de Sergipe (Propriá, Aracaju e Estância), perfazendo um total de 16 informantes, os quais 

foram distribuídos, equitativamente, pelos dois sexos, por duas faixas etárias e, na capital, por 

dois graus de escolaridade. No estudo, foram consideradas as formas previstas no 

Questionário Fonético-Fonológico (QFF) e as válidas para o Questionário Semântico-Lexical 

(QSL). O corpus foi submetido ao tratamento estatístico (Goldvarb 2001), de onde foram 

extraídos os pesos de cada condicionamento, o que permitiu verificar a frequência e a 

distribuição das variantes. Ao se voltar para a parte nordeste do “falar baiano” (Nascentes, 

1953), os dados comprovaram uma forte tendência de abertura das vogais: 62,6% para a 

variante aberta ; 54,8% para . A variável faixa etária apontou uma provável mudança em 

curso, visto que são os mais velhos (faixa etária II do ALiB – 50 a 65 anos) os que conservam 

as variantes abertas na fala. Com exceção de Propriá, a variável sexo evidenciou que os 

homens fazem um maior uso das variantes menos prestigiadas (vogais abertas). Quanto às 

variáveis linguísticas, a vogal tônica mostrou-se como forte influenciadora do comportamento 

das médias pretônicas, sobretudo nos casos em que estão diante de outra vogal de mesmo 

timbre. Para o abaixamento, as consoantes alveolares e bilabiais foram as mais favorecedoras 

nos contextos precedente e seguinte. Além de ser objeto de investigação da diversidade de 

falares brasileiros, tal fenômeno linguístico torna-se precípuo não só pelos índices de variação 

que apresenta, mas também por ser o mais evidente fato para o estabelecimento de uma 

proposta de dialetalização do português brasileiro.  

 

 

Palavras-chave: Dialetologia. Sociolinguística. Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).  

Português brasileiro. Vogais médias pretônicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This monographic study aims to investigate the variable use of middle unstressed vowels /E/ 

and /O/ in Brazilian Portuguese. By joining Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), the 

research attempted to conciliate the theoretical and methodological assumptions of 

Dialectology and Quantitative or Variationist Sociolinguistics, regarding "language" in its 

actual use, considering, as a framework, variation marked by variants (open/closed) which are 

conditioned by intra-and extralinguistic factors. To build up the corpus, cities that integrate 

the network of Sergipe (Propriá, Aracaju and Estância) were selected, from which 16 

informants were distributed, equitably, by both genders and two age groups; those from 

capital, by two degrees of education also. For this research, forms expected by the Phonetic-

Phonological Questionnaire were considered and the valid ones according to Lexical-

Semantic Questionnaire. The corpus was submitted to statistical analysis (Goldvarb 2001), 

from which was extracted the importance of each etching, allowing to determine the 

frequency and distribution of variants. By analyzing the northeastern part of the "Bahian way 

of speaking" (Nascentes, 1953), data confirmed a strong trend of openness in vowels: 62.6% 

for variant open  54.8% for The variable age group indicated a probable change in 

progress, since are the olders (age group II of ALiB) to retain the open variants in speech. 

Except for Propriá, gender group showed that men make greater use of less prestigious 

variants (open vowels). Respect to the linguistic variables, the stressed vowels are meant to 

influenciate the behavior of the middle unstressed ones, especially before another vowel in the 

same tone. For lowering, alveolar and bilabial consonants influenced more at preceding and 

following contexts. Besides being object of investigation of Brazilians diversity of dialects, 

such linguistic phenomenon becomes the preciput, not only because of variation rates it 

presents, but also for being the most relevant proposal for Brazilian Portuguese dialectization. 

 

 

Keywords: Dialectology. Sociolinguistics. Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).  

Brazilian Portuguese. Middle unstressed vowels. 
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1 INTRODUÇÃO  

O desejo de estudar o “falar baiano” (Nascentes, 1953) adveio da própria experiência 

do bolsista ao trabalhar com as vogais médias pretônicas durante o período de Iniciação 

Científica no Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).  

Os estudos existentes não contemplam, de forma satisfatória, este fato fônico e, ainda, 

não oferecem uma visão global de sua distribuição no território nacional, conforme proposta 

lançada por Nascentes (1953). Diante do quadro apresentado, pode-se concluir que a 

justificativa maior para o cumprimento deste estudo está, pois, explicitada na necessidade de 

se explorar a realidade do português brasileiro com relação ao uso das vogais médias em 

posição pré-acentuada, de modo a conhecer a sua efetiva distribuição, o que possibilitará, no 

rastro de Nascentes, delimitar novas áreas dialetais ou confirmar as antigas, permitindo, 

também, o traçado de isoglossas.  

Seguindo a trilha delineada por Nascentes (1953) e verificada por Cardoso (1986), o 

trabalho buscará reavaliar a divisão. Para tal, insere-se num projeto maior, de longa duração, 

que se estenderá em nível de pós-graduação, cujas investigações voltar-se-ão, doravante, para 

a divisão Norte e Sul dos falares brasileiros.  

Optou-se por limitar a área estudada dentro dos limites do “falar baiano” para a 

realização deste estudo monográfico, o que justifica a escolha das três cidades (Propriá, 

Aracaju e Estância) que compõem a rede de pontos de Sergipe. Em relação à área dialetal 

estudada – o “falar baiano” –, percebe-se que, em comparação com outras áreas brasileiras, 

têm-se um número significativo de estudos. Registram-se estudos produzidos tomando por 

base o nível do léxico e que também enfocam a temática de busca e delimitação do “falar 

baiano”, alguns dos quais podem ser aqui apontados: Cardoso (1994), Ferreira, Mota e 

Rollemberg (1994), Ferreira e Cardoso (1995), Mota (1999), Zágari (2005) e Ribeiro (2012).  

No que se refere ao nível fonético-fonológico, foco desta monografia, na Bahia há 

uma tese e uma dissertação acerca da variação das pretônicas (Silva, 1989; Soares, 2004). 

Além desses trabalhos, em território baiano foi produzido o primeiro atlas linguístico 

brasileiro: o Atlas Prévio dos Falares Baianos (1963). Limitando-se ao estado de Sergipe, 

foram publicados dois atlas: o Atlas Lingüístico de Sergipe (1987) e o Atlas Lingüístico de 

Sergipe II (2005), além de uma dissertação (Mota, 1979). A esses estudos, soma-se o Esboço 

de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (1977), além de comunicações, artigos publicados 

em revistas ou em anais de Congressos. 
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Tomando-se por base os caminhos outrora traçados, estabeleceram-se as seguintes 

questões norteadoras: a divisão dialetal do “falar baiano” corresponde, hoje, à realidade 

descrita no século passado? As realizações das vogais pretônicas registradas em Sergipe 

seguirão o mesmo comportamento da Bahia, estado contíguo à área em estudo, e de outras 

áreas definidoras do “falar baiano”? 

Para realizar um estudo que compreendesse a língua falada na área delimitada de 

Sergipe, utilizou-se o corpus do ALiB. As variantes foram distribuídas da seguinte forma: 

abaixamento –  e –, e manutenção –  e –, excluindo-se, por enquanto, a 

possibilidade de elevação –  e .  

No segundo capítulo – Pressupostos teóricos –, apresentam-se as duas ciências que 

alicerçam este trabalho (a Dialetologia e a Sociolinguística Variacionista), retomando-se, 

assim, conceitos e pressupostos importantes, como: língua, variação, mudança. Noticiam-se, 

ainda, os principais estudos dialetológicos brasileiros e suas fases, voltando-se a atenção para 

os atlas linguísticos já publicados e, principalmente, para a metodologia do Projeto ALiB. 

Apresenta-se, também, o modelo utilizado para a descrição das vogais (Câmara Júnior, 2009) 

para, a partir daí, observar como importantes trabalhos relataram o comportamento das 

pretônicas, aspecto presente na realidade brasileira que leva Nascentes (1953) a propor uma 

divisão dialetal.  

No capítulo seguinte – Considerações metodológicas – encontra-se explanado o 

instrumental teórico-metodológico que serviu de base para a aplicação deste estudo no 

universo da língua falada. Para descrever e explicar o fenômeno da linguagem, estabeleceram-

se a variável dependente e os fatores condicionantes. Foram descritos os critérios e o passo a 

passo para a constituição do corpus (as localidades de estudo, os informantes, os 

questionários, a coleta, o fichamento e a codificação dos dados), além dos critérios adotados 

para a futura análise quantitativa. 

No quarto capítulo, Descrição dos dados, examina-se a manifestação (usos e 

frequências) das pretônicas na fala dos sergipanos. Verificou-se de que forma as interferências 

linguísticas (estruturais) se manifestaram nas ocorrências de cada variante, descrevendo-se, 

além disso, o modo como o fenômeno linguístico em estudo se encontra estratificado em 

diferentes grupos sociais. Construíram-se tabelas e quadros com explicações e comentários 

sobre o registro das ocorrências a partir dos valores obtidos (pesos relativos e valores 

percentuais).  
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Por fim, no capítulo 5 (Considerações finais), fez-se a identificação das variáveis que 

contribuíram em maior escala para a aplicação da regra de abaixamento, tanto para as vogais 

anteriores, quanto para as posteriores, revelando, então, os fatores que motivam os usos 

linguísticos na área pesquisada. Neste capítulo, também se apontam os limites registrados 

para a pesquisa e se delineiam os caminhos a serem seguidos e perseguidos para continuar a 

busca pela descrição da variação das vogais pretônicas na área do “falar baiano” e na 

perspectiva da descrição do português brasileiro. 

Finalmente, apresentam-se as referências bibliográficas. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Letras está inserido em um 

Projeto maior, de âmbito nacional, o ALiB, cujo principal objetivo é descrever a realidade 

linguística brasileira no tocante à Língua Portuguesa. O TCC foi elaborado com base em 

materiais coletados para o Projeto ALiB, realizado com dados ainda inéditos e obteve 

autorização de pesquisa concedida pelo Comitê Nacional do Projeto Atlas Linguístico do 

Brasil. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 A DIALETOLOGIA 

É imprescindível reconhecer o fato de que a língua está sujeita à variação, a qual pode 

melhor ser vista como parte integrante da linguagem humana. Logo, é estudada e descrita:  

A maior parte das teorias linguísticas que se desenvolveram no século XX fazem 

abstracção dos fenómenos de variação linguística, por motivos teóricos e 

metodológicos, estudando as regularidades da língua enquanto sistema. Mas, na 

realidade, a língua vive através da diversidade (FERREIRA et al., 1996, p. 479-480, 

grifos nossos). 

  

E é essa diversidade que se observa na definição de língua dada por Camacho (1990, 

p. 41): “uma língua é um objeto histórico, enquanto saber transmitido, estando, portanto, 

sujeita às eventualidades próprias de tal tipo de objeto. Isso significa que se transforma no 

tempo e se diversifica no espaço”. 

O autor supracitado chama a atenção para que se evitem conclusões equivocadas a 

respeito do tema: “os fatores de diversidade lingüística não ficam, assim, limitados aos 

aspectos temporal e espacial” (CAMACHO, 1990, p. 42). Em síntese, sobre essa postura 

reducionista, Camacho (1990) se posiciona: “restringir a variação lingüística às relações 

unicamente interindividuais seria considerar que um indivíduo se utiliza constantemente das 

mesmas formas de expressão em uma série de circunstâncias variáveis” (p. 42). 

Camacho (1990) reconhece quatro modalidades específicas de variação linguística: 

histórica ou diacrônica, geográfica ou espacial, social e estilística. A primeira – variação 

histórica ou diacrônica – está, pois, condicionada à observação e identificação de pelo 

menos dois estados de uma língua (duas variantes diacrônicas), que disputaram o processo de 

mudança linguística até que uma forma caia em desuso pelos falantes (arcaísmo) e a outra 

sobreviva.  

A segunda modalidade, a variação geográfica ou diatópica, é assim apresentada:  

Numa comunidade lingüística relativamente extensa, onde todos falam o mesmo 

idioma, notam-se variações que se traduzem na forma de pronunciar os sons, nas 

construções sintáticas e no uso característico do vocabulário, à medida que se afasta 

de determinado ponto de referência em direção de outro (CAMACHO, 1990, p. 43). 

 

A realização aberta/fechada das vogais médias pretônicas pode ser utilizada como 

exemplo para esclarecer esse tipo de variação, visto que é perceptível a abertura sistemática 

das vogais na região Nordeste em contraposição ao sul brasileiro, tipicamente marcado por 

vogais fechadas.  



22 

 

Camacho (1990, p. 44) amplia a discussão: 

Essa diversidade lingüística espacial decorre do fato de que nativos de determinada 

localidade (cidade, estado ou região), orientados para um centro cultural, política e 

economicamente polarizador, constituem uma comunidade lingüística, 

geograficamente limitada, no interior de uma mais extensa (a nação), através do 

desenvolvimento de um comportamento cultural próprio que os identifica e os 

distingue de outras comunidades.  

  

 Para Ferreira et al. (1996, p. 480), a variação que está diretamente relacionada aos 

fatores geográficos abarca os “[...] diferentes usos da língua em regiões diferentes [...]”. A 

esse respeito, o primeiro conceito é apresentado: “a fala utilizada em diferentes regiões possui 

características próprias. A Dialectologia é a disciplina que as procura descobrir e descrever, 

tentando identificar áreas mais ou menos coesas, assim como determinar os factores que 

levaram à sua formação”. 

 A terceira modalidade – variação social – “[...] é o resultado da tendência para maior 

semelhança entre os atos verbais dos membros de um mesmo setor sócio-cultural da 

comunidade” (CAMACHO, 1990, p. 44). O autor discute: 

Não é provável que os membros de uma comunidade, nascidos e criados num 

âmbito geográfico restrito, usem todos as mesmas formas de expressão. O domínio 

completo da língua materna é um processo constante, inacabado, que se origina do 

intercâmbio com os outros membros da comunidade. A semelhança entre as formas 

de expressão depende, evidentemente, do grau de intercâmbio entre os falantes 

(CAMACHO, 1990, p. 44).  

 

 Esse tipo de variação está, como colocam Ferreira et al. (1996), fortemente vinculada a 

outro campo de investigação da linguística, a Sociolinguística. Para os autores, trata-se de 

variação diastrática, relacionando-se com fatores de ordem social, a saber: 

[...] o homem vive integrado numa sociedade, a qual tem a sua hierarquia, a sua 

organização própria, os seus grupos. Cada um destes grupos sociais (etários, 

socioprofissionais, etc...) possui códigos de comportamento que o diferenciam dos 

demais e permitem, dentro do grupo, a identificação mútua. O modo de falar faz 

parte desse conjunto de códigos (FERREIRA et al., 1996, p. 480).  

 

 Quanto à relação estabelecida entre esse tipo de variação e a Sociolinguística, “cabe à 

Sociolinguística estudar este tipo de variação, tentando estabelecer correlações entre variáveis 

sociais e fenómenos linguísticos”, sendo que “[...] a estratificação do uso da língua na 

sociedade não é caótica, obedecendo antes a determinadas regularidades, por vezes 

extremamente subtis” (FERREIRA et al., 1996, p. 480-481). Vale a pena pensar que:  

O nível sócio-econômico do indivíduo não é o único fator determinante da formação 

de setores distintos de atividade verbal no interior de uma comunidade 

geograficamente homogênea. São também fatores de diversidade lingüística social o 

grau de educação, a idade e o sexo do indivíduo, isolados ou conjugados entre si 

(CAMACHO, 1990, p. 44). 
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 Recorre-se, mais uma vez, às palavras de Camacho (1990, p. 45) para refletir sobre a 

tipificação da sociedade, que, certamente, extrapola os limites da língua pela língua: 

A divisão de uma comunidade em setores sociais não significa que o intercâmbio 

lingüístico entre indivíduos de distintos estratos seja prejudicado por dificuldades de 

compreensão, como poderia ocorrer entre duas comunidades regionais. Significa, 

antes, que o uso de certas variantes é indício, numa sociedade estratificada, do nível 

sócio-econômico e cultural de seus membros e, portanto, indício de alto ou baixo 

grau de prestígio. Não significa também que um indivíduo provindo de classes 

sócio-economicamente desfavorecidas não possa atingir o padrão de prestígio, 

geralmente confinado às classes cultural e socialmente favorecidas. Embora o 

padrão cultural, o grau de educação e as atividades profissionais rejam a formação 

desses núcleos sociais distintos, o intercâmbio cultural e profissional entre 

indivíduos de meio diverso possibilita a adaptação das formas de expressão de um 

para outro grupo.  

 

 A última modalidade de variação é a estilística ou diafásica: “efetivamente, não há 

falante de região e meio social homogêneos que fale sempre da mesma forma” (CAMACHO, 

1990, p. 45). Como expõem Ferreira et al. (1996, p. 481), “consoante a situação mais ou 

menos formal em que se encontra ou o tipo de situação discursiva (oralidade, escrita...), cada 

falante pode usar diversos estilos ou registos linguísticos”.  

 É preciso questionar, também, o próprio conceito de língua à luz das transformações 

dos modelos científicos. Ferreira e Cardoso (1994, p. 11, grifo das autoras) colocam que “uma 

língua é um sistema de sinas acústico-orais, que funciona na intercomunicação de uma 

coletividade. É resultado de um processo histórico, evolutivo”. Por sua vez, “a linguagem 

humana, simultaneamente una e múltipla, decompõem-se assim numa rede de variedades. 

Algumas delas ganham o estatuto social de língua” (FERREIRA et al., 1996, p. 481-482). 

 Conclui-se que: “língua, no uso mais comum, é uma noção político-institucional. 

Corresponde a um sistema linguístico abstracto que, por razões políticas, económicas e 

sociais, adquiriu independência tanto funcional como psicológica para os seus falantes” 

(FERREIRA et al., 1996, p. 482). 

Falar de língua portuguesa ou de qualquer outra é operar uma abstração e uma 

generalização consideráveis uma vez que sob essa denominação de língua há uma 

gama de variações, conseqüência direta da diversidade dos seus usuários. E porque 

não existe uma língua unificada, porque não existe um monobloco lingüístico, é que 

se costuma associar ao conceito de língua a idéia de abstração. Diz-se, portanto, com 

muita procedência, que a língua entendida como um sistema, é uma abstração, uma 

vez que como substância, concretizada nos atos de fala, ela já aparece diversificada 

(FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 11).  

 

 Outra noção que surge associada ao conceito de língua é a de dialeto: “[...] aquilo que 

era inicialmente uma só língua, embora sempre com variações de alguma ordem, pode, por 

razões históricas e geográficas, por condições melhores ou piores de comunicação, 

fragmentar-se em variedades que passam a evoluir separadamente [...]” (FERREIRA et al., 
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1996, p. 482). Diante dessa realidade, assume-se que não há diferenças, de valor linguístico, 

entre os dois conceitos apresentados. 

Existem, sim, diferenças de estatuto: o dialecto é sempre uma variedade de um 

determinado sistema linguístico reconhecido oficialmente como Língua. Geralmente 

considera-se dialecto de uma língua a variedade linguística que caracteriza uma 

determinada zona. Os dialectos têm pois um antecedente linguístico e um sistema 

comuns” (FERREIRA et al., 1996, p. 482-483).   

 

 Camacho (1990, p. 45) argumenta que “numa comunidade lingüística em que todos os 

membros tenham nascido e vivido no mesmo local e no mesmo âmbito social, a simples 

observação de sua atividade verbal revela diferenças notáveis de estilo, de acordo com a 

variação das circunstâncias em que o ato se produz”, o que faz pensar, enfim, que “[...] a 

maior parte dessas variedades é, tal como toda a língua ou dialecto materno, 

inconscientemente adquirida, transmitindo-se no uso quotidiano e natural da palavra [...]” 

(FERREIRA et. al, 1996, p. 481). 

 Chambers e Trudgill (1994) trazem questões pertinentes, dentre elas o conceito de 

dialetologia para o estudo dos dialetos, problematizando-se que há várias noções para o termo 

dialeto e, por conseguinte, todos os falantes fazem uso de, pelo menos, um dialeto, que, na 

visão dos autores, não pode ser compreendido como linguisticamente superior a outro (os 

dialetos de uma língua são subdivisões de uma língua em particular).  

 O problema que surge é decidir o que será considerado língua. A noção de língua, 

então, será colocada pelos autores como não sendo, em absoluto, uma noção particularmente 

linguística (razões políticas, geográficas, históricas, sociológicas e culturais).  

Apresentados os principais conceitos, busca-se, agora, sintetizar o que se entende pela 

ciência dos dialetos. Consoante Cardoso (2010, p. 15), “a dialetologia é um ramo dos estudos 

linguísticos que tem por tarefa identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma 

língua se diversifica, conforme a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica”. 

Caberá, assim, à dialetologia estudar, de forma sistemática, os dialetos.  

Os estudos dos dialetos começam a ser realizados na segunda metade do século XIX. 

Anteriormente a esse período, as descrições de áreas dialetais eram intuitivas e fortuitas. Só 

então se viu que tais descrições eram “inadequadas” frente aos avanços da Filologia e de 

outros estudos de línguas já em andamento (cf. Chambers; Trudgill, 1994).  

Como já colocado, o começo desses estudos “é o século XIX, [...] que vai traçar com 

eficácia os rumos do novo ramo dos estudos da linguagem, a dialetologia, com o que se 

concebe, como seu método específico, a geografia linguística ou geolinguística” (CARDOSO, 
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2010, p. 35). Dessa forma, “a Geografia Linguística é, desde então, entendida como o estudo 

cartográfico dos dialectos” (FERREIRA et al., 1996, p. 484). 

2.1.1 Principais estudos dialetológicos brasileiros 

Ferreira e Cardoso (1994) definem, a respeito da metodologia do trabalho dialetal, os 

procedimentos (o passo a passo) de trabalhos dessa natureza, “[...] no sentido de ordenar e 

proporcionar melhor rendimento da investigação e disciplinar a pesquisa” (p. 23).  

A primeira etapa na investigação dialetal é a preparação da pesquisa, que consiste 

em definir o campo a ser investigado pelo trabalho linguístico: a escolha da localidade, do 

informante e do método de investigação (os inquéritos linguísticos).  

A segunda etapa diz respeito à execução dos inquéritos, o que envolverá questões 

como o acesso à localidade, contato com informante, identificação do material produzido na 

pesquisa e preenchimento da ficha que identifica o informante. Na terceira, faz-se a exegese e 

análise dos materiais recolhidos. 

Por fim, a última etapa, a de divulgação dos resultados: “[...] muitos dos trabalhos de 

dialetologia, ao se concluírem e serem apresentados, convertem-se em marco inicial para um 

trabalho de análise de dados e de conclusões sobre os fatos que são considerados”. Os 

trabalhos nessa área não se encerram por si, nem é possível lançar todas as conclusões: “essa 

etapa, sim, concluiu-se, mas a partir daí começam todas as possibilidades de investigação 

sobre a região em si mesma e/ou em confronto com outras [...]” (FERREIRA; CARDOSO, 

1994, p. 36). 

Faraco (2010) coloca que “a dialetologia trouxe [...] importante contribuição para os 

estudos linguísticos em geral e para o estudo da história das línguas em particular” (p. 182). E 

vai além: “os estudos dialetológicos mostram que, no mesmo ponto do tempo, coexistem, em 

diferentes pontos do espaço, formas duma complexa rede evolutiva”
1
 (p. 183).  

Ao traçar um panorama histórico dos estudos dialetais, Ferreira e Cardoso (1994), em 

revisão a proposta de Nascentes para as duas primeiras fases, estabelecem uma terceira fase 

no cenário brasileiro. A primeira fase, de 1826 a 1920, “caracteriza-se pela produção de 

trabalhos voltados, basicamente, para o estudo do léxico e de suas especificidades no 

                                                 
1
 “Desvelou-se assim uma inestimável fonte de dados vivos para confirmar processos de mudança que, sem a 

dialetologia, teriam ficado apenas no terreno da reconstrução hipotética” (FARACO, 2010, p. 183). 
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português do Brasil, de que resultaram numerosos dicionários, vocabulários e léxicos 

regionais” (p. 37).  

A segunda fase, de 1920 a 1952, “[...] se caracteriza pela predominância de trabalhos 

voltados para os estudos gramaticais, nada obstante produzirem-se, ainda, numerosos estudos 

de natureza lexicográfica” (FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 39). São palavras das autoras: 

O conhecimento empírico da realidade lingüística e a ausência de trabalho de campo 

sistemático, que marcaram a produção da primeira fase, permanecem como traço da 

segunda fase ainda que já se experimente a observação direta à área a descrever-se e 

a preocupação com uma metodologia de abordagem voltada para o exame da 

realidade considerada nos seus diferentes aspectos (FERREIRA; CARDOSO, 1994, 

p. 39). 

 

Destacam-se nessa fase estudos como o de Amaral Amaral (O dialeto caipira, de 

1920), O linguajar carioca em 1922 (Nascentes, 1922) e a A língua do nordeste (Marroquim, 

1934). Os comentários dessas obras-referências encontram-se na seção “Estudos das vogais 

médias pretônicas”. 

A terceira fase, de 1952 a 1996, “caracteriza-se pela produção de trabalhos com base 

em corpus constituído de forma sistemática e é marcada pelo início das preocupações com o 

desenvolvimento e implementação dos estudos de geografia lingüística no Brasil” 

(FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 44). Essa fase tem como marco o ano de 1952, ano 

importante que lança a base para o que viria a ser, em 1996, o Atlas Linguístico do Brasil. 

Neste ano, por meio do Decreto 30.643, de 20 de março, atribui-se à Comissão de Filologia da 

Casa de Rui Barbosa a finalidade de “elaboração do atlas lingüístico do Brasil”.  

É válido reconhecer o trabalho de grandes dialetólogos para o desenvolvimento e 

consolidação da pesquisa no Brasil: 

Posta na letra da lei, a geografia lingüística no Brasil não teria encontrado 

desenvolvimento sem o trabalho relevante e pioneiro dos que com ela se sentiam 

comprometidos. E dentre esses, quatro nomes merecem destaque especial pelo 

trabalho realizado, pelo empenho na defesa da questão dialetal e pela contribuição 

definitiva na implantação dos estudos de geografia lingüística: Antenor Nascentes, 

Serafim da Silva Neto, Celso Cunha e Nelson Rossi (FERREIRA; CARDOSO, 

1994, p. 44).  

 

 Em revisão mais recente da proposta de divisão da dialetologia brasileira em três fases, 

Mota e Cardoso (2006) estabelecem a inclusão de uma nova fase delimitadora dos estudos 

dialetais brasileiros, retomando-se a proposta de realização de um atlas linguístico do Brasil. 

Inicia-se, assim, em 1996, a quarta fase e com ela inaugura-se a Geolinguística 

Pluridimensional Contemporânea. 
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 Em linhas gerais, a inclusão da quarta fase se deu pelo novo cenário encontrado nos 

estudos dialetais: a implementação de linhas de pesquisa em Geolinguística no ensino 

superior; o aumento do número de atlas linguísticos publicados ou em processo de elaboração 

e, sobretudo, a incorporação de novas dimensões (diastrática, diageracional e diagenérica) à 

pesquisa dialetológica em seu conjunto, princípios implementados pelo advento e integração 

da teoria sociolinguística, “abandonando-se a visão monodimensional” (a dimensão 

diatópica). 

Como coloca Aragão (2006, p. 35): 

A Dialetologia no Brasil, apesar das dificuldades pelas quais sempre passou, 

especialmente com a pouca quantidade de pessoal qualificado, da falta de interesse 

das instituições e da conseqüente falta de recursos, continua a se expandir, não só 

quantitativamente, mas qualitativamente, incluindo em seus estudos os aspectos 

diastráticos e diafásicos. 

 

 Traçada uma breve trajetória dos estudos dialetológicos, passa-se, agora, a perscrutar o 

principal produto desses estudos:  

Um atlas linguístico reúne um conjunto de mapas de um território, mais ou menos 

vasto, que representam e localizam as realizações dos paradigmas linguísticos em 

estudo (de natureza fonética, lexical, morfológica ou sintáctica), registando as 

respectivas variações geográficas. [...] o seu principal mérito está na possibilidade 

que oferecem de visualizar a distribuição geográfica de determinado fenómeno 

linguístico e de delimitar a sua extensão (FERREIRA et al., 1996, p. 484).  

 

 Outro benefício: “[...] isolar áreas dialectais, definidas pela concentração de 

fenómenos linguísticos idênticos, que, em determinados tipos de mapas, podem ser 

circunscritos por isoglossas, linhas que marcam o limite geográfico de um fenómeno 

linguístico” (FERREIRA et al., 1996, p. 484).  

 Os atlas publicados no Brasil, de forma geral, apresentam uma metodologia que vai ao 

encontro do que já tinha sido proposto por dialetólogos como Serafim da Silva Neto, Celso 

Cunha e Antenor Nascentes, os quais reconheciam a necessidade de se produzirem atlas por 

região. Não obstante, os atlas linguísticos regionais apresentam diferenças – métodos e 

técnicas – que os individualizam. 

 Ao limitar o escopo desta pesquisa à área do “falar baiano”, comentam-se 

sobremaneira os atlas linguísticos mais importantes para este estudo: o Atlas Prévio dos 

Falares Baianos, o Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais e os Atlas de Sergipe I e 

II. 

 O primeiro atlas publicado no Brasil, o Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB), é 

considerado um verdadeiro marco nos estudos da geolinguística brasileira pelo seu 

pioneirismo e, evidentemente, pela possibilidade oferecida de se conhecer o “falar baiano” 
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começando pelo estado da Bahia. Publicado em 1963, é fruto do trabalho desenvolvido na 

Universidade Federal da Bahia pelo professor Nelson Rossi, com coautoria de Dinah Isensee 

e Carlota Ferreira.  

 Constitui-se de dois volumes: um de cartas e outro contendo a introdução, o 

questionário e as respostas transcritas. O APFB procurou recobrir a Bahia, por meio de 

pesquisa direta (in loco), valendo-se de um questionário de 164 questões
2
, selecionando, 

assim, num total de 50 localidades, informantes dos dois sexos (as mulheres somam 57 num 

total de 100), distribuídos em uma faixa etária de 25 a 84 anos, abrangendo em sua maioria 

analfabetos. 

As perguntas que compuseram o extrato de questionário do APFB, agrupadas por 

área semântica, foram aplicadas mediante a formulação indireta, todavia introduziu-

se, na investigação de campo, um comportamento metodológico não usual em 

trabalhos dessa natureza. Após a aplicação integral do questionário, não obtidas 

certas respostas e já familiarizados, como estavam todos os inquiridores, com tais 

expressões regionais recolhidas em outras áreas quanto da aplicação do questionário 

amplo de caráter experimental, perguntava-se diretamente ao informante se ele 

conhecia a expressão em questão. Fosse qual fosse a resposta, esse dado era 

controlado e a resposta obtida através do que se convencionou chamar de teste de 

identificação direta cartografada ou não, a depender da caracterização fornecida pelo 

informante (CARDOSO, 2010. p. 144).  

 

 Como produto, apresenta um total de 209 cartas (11 introdutórias, 154 

fonéticas/léxicas e 44 cartas-resumo). Outro diferencial do APFB: na realização dos 

inquéritos, as respostas dos informantes foram registradas imediatamente por transcrição 

fonética, usando-se o método direto. As cartas linguísticas são acompanhadas de notas 

contendo importantes comentários informativos dos informantes, além de dados etnográficos 

(ilustrações do objeto segundo a descrição).   

 O segundo atlas publicado no país é o Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas 

Gerais (EALMG) dos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG): José 

Ribeiro, Mário Zágari, José Passini e Antônio Pereira Gaio. Foi concebido em quatro 

volumes, no entanto, apenas um foi publicado em 1977, o qual contém a metodologia, as 

localidades (116 municípios) e as cartas que abarcam dois campos semânticos – “tempo” e 

“folguedos infantis de rua” –, além de um glossário. O atlas teve um total de 83 informantes, 

de idades entre 30 e 50 anos, homens e mulheres, de nível de instrução preferencialmente de 

analfabetos. A aplicação direta e indireta (por correspondência) do questionário produziram 

78 cartas (identificação, fonéticas, léxicas, isófonas e isoléxicas).   

                                                 
2
 As questões são numeradas de 1 a 164 e algumas foram desdobradas, perfazendo, assim, um total de 179 

perguntas. 
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 Em 1987, Carlota Ferreira, Jacyra Mota, Judith Freitas, Nadja Andrade, Nelson Rossi, 

Suzana Cardoso e Vera Rollemberg, pesquisadores da UFBA, publicam o Atlas Lingüístico de 

Sergipe (ALS), cujos originais já estavam prontos desde 1973. O atlas em questão tem uma 

rede de pontos de 15 localidades, abarcando 30 informantes de 30 a 65 anos, de ambos os 

sexos, analfabetos (e também semianalfabetos). 

 Aplicado in loco, o questionário foi composto de 700 questões que recobrem diversos 

campos semânticos (terra, homem, animais, vegetais), resultando 180 cartas (11 introdutórias 

e 169 léxicas com transcrição). Há, ainda, as cartas Bahia-Sergipe, que apresentam de forma 

conjunta os dados de Sergipe e os da Bahia que não foram cartografados no APFB. O ALS 

deu continuidade ao que já se tinha feito na Bahia, com integrantes do anterior APFB, 

conforme se comprova com as palavras de Cardoso (2010, p. 154):  

A escolha do Estado de Sergipe para dar prosseguimento ao trabalho feito na Bahia 

deve-se à continuidade geográfica, à maior facilidade de acesso, pois foi realizado 

pela mesma equipe de pesquisadores do APFB, e ao fato de estar incluído na área do 

“falar baiano”, segundo a divisão de Nascentes (1953).   

 

 O Atlas Lingüístico de Sergipe apresentou avanços metodológicos importantes em 

relação ao APFB (cf. Cardoso, 2010), a saber: aplicação de inquéritos preliminares em toda 

rede de pontos do estado; maior amplitude do questionário definitivo em relação ao aplicado 

na Bahia; formulação no próprio questionário da maneira pelo qual o inquiridor perguntou 

determinado item; inclusão, em cada ponto, de informantes dos dois sexos, permitindo o 

controle dessa variável social. Cardoso (2010, p. 156) avalia o trabalho desenvolvimento na 

elaboração e publicação dos atlas da Bahia e de Sergipe: 

Os atlas da Bahia e de Sergipe seguiram uma mesma orientação, com modificações 

em Sergipe que refletem avanços nos passos metodológicos. Com eles, passa-se a ter 

uma visão, de certo modo extensa, do que se constitui a área dos “falares baianos”, 

visão essa que se torna mais ampla se conjugada ao que se registra ao norte de 

Minas Gerais, também área dos “falares baianos”, segundo os dados que se 

apresentam no Esboço de um atlas linguístico de Minas Gerais. 

 

 Em 2005, o estado de Sergipe ganha seu segundo atlas: o Atlas Lingüístico de Sergipe 

II (ALS II), elaborado como tese de doutoramento de Suzana Cardoso (2002). Utiliza-se como 

corpus o campo semântico “homem” do Atlas Lingüístico de Sergipe (1987), retomando-se, 

com isso, dados de materiais de campo não tratados pelo ALS. Composto de dois volumes, o 

primeiro contém a introdução e a metodologia; o segundo, apresenta as 108 cartas (3 

introdutórias e as demais semântico-lexicais). O ALS II  

[...] se caracteriza pelo aspecto bidimensional que se imprime aos dados 

cartografados. Aliada à variável diatópica, comparece nas cartas linguísticas a 

sistemática informação de gênero, complementada por gráficos que apresentem os 

percentuais de ocorrência, levando em consideração a variação de usos e o gênero 

do informante (CARDOSO, 2010, p. 160). 



30 

 

 A esses atlas linguísticos, somam-se outros importantes atlas já publicados e, ainda, 

teses e dissertações não publicadas que dão conta do vasto território brasileiro.  

2.1.2 O Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) 

A ideia de elaboração de um atlas linguístico geral que desse conta do amplo território 

brasileiro, lançada oficialmente em 1952, não foi totalmente abandonada. Retorna ao cenário 

nacional em 1996, no Seminário “Caminhos e perspectivas para a geolinguística no Brasil”, 

ano em que foi criado um Comitê Nacional composto por professores de várias universidades 

brasileiras para a elaboração do Projeto que, a partir daquela data, tem como meta a execução 

do Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB).  

 O Projeto Atlas Linguístico do Brasil se constituiu como um projeto de âmbito 

nacional, por sua abrangência e distribuição. Listam-se os seus principais objetivos (cf. 

Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001): 

(a)  Descrever a realidade linguística brasileira, no que tange à língua portuguesa, 

nos diversos níveis da fala (fônico, morfossintático, léxico-semântico e prosódico), 

enfocando, assim, as diferenças diatópicas; 

(b)  Estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil, 

evidenciando-se diferenças regionais por meio de trabalhos cartográficos (mapas linguísticos) 

e de estudos interpretativos dos fenômenos observados. 

 Quanto à metodologia do Projeto, foram selecionadas 250 localidades que recobrem as 

cinco grandes regiões brasileiras e, por conseguinte, o território nacional. Para o 

estabelecimento da rede de pontos foram levados em consideração aspectos como a densidade 

demográfica de cada estado, aspectos gerais da história, da cultura e do povoamento e, além 

desses, pontos já sugeridos por Nascentes (1958, 1961) e presentes em outros atlas regionais. 

 Os informantes, num total de 1.100, distribuem-se, equitativamente, nas capitais (8 por 

cidade) em duas faixas etárias (a primeira de 18 a 30 anos e a segunda de 50 a 65 anos), em 

dois graus de escolaridade (fundamental incompleto e superior completo), divididos 

igualmente entre os dois sexos. Nas cidades do interior, são inquiridos apenas quatro 

informantes, dos dois sexos, distribuídos nas duas faixas etárias e apenas com o nível 

fundamental de escolaridade
3
. 

                                                 
3
 Outros critérios utilizados na escolha do informante: possuidor de profissão definida que se encontre inserida 

no contexto social local; ter nascido na região e ser, preferencialmente, filho de pais da região, sem grande 

mobilidade geográfica. 
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 Com referência ao questionário linguístico, para a sua elaboração, foram considerados 

estudos já realizados, sobretudo, os questionários dos atlas publicados e em andamento. Além 

disso:  

Foram, ainda, examinados os resultados cartografados nos atlas nacionais. Para os 

questionários fonético-fonológico e morfossintático, selecionaram-se fatos que, a 

partir dos dados disponíveis, oferecem maior interesse. Deu-se, no geral, prioridade 

a questões de maior amplitude, aquelas que recobrem a totalidade ou a quase 

totalidade do território nacional, não tendo sido contemplados aspectos 

marcadamente regionais ou de cunho particularizante (COMITÊ NACIONAL DO 

PROJETO ALiB, 2001).  

 

 Chegou-se, assim, à elaboração dos seguintes questionários: (a) Questionário 

Fonético-Fonológico (QFF), composto por 159 perguntas, além das questões de prosódia, 

relativas à natureza das frases interrogativas, afirmativas e imperativas; (b) Questionário 

Semântico-Lexical (QSL), composto por 202 perguntas que recobrem 14 áreas semânticas; (c) 

Questionário Morfossintático (QMS), com 49 perguntas; (d) Questões de Pragmática; (e) 

Temas para Discursos Semidirigidos; (f) Perguntas Metalinguísticas; (g) Texto para Leitura 

(Parábola dos Sete Vimes). 

 As palavras de Aragão (2006, p. 61) sintetizam o sentimento positivo frente aos 

trabalhos realizados, e em andamento, na consolidação da geolinguística brasileira: 

Apesar de todos os contratempos, carências e problemas até aqui apontados, cremos 

que a situação atual é das mais promissoras por já contarmos com modernos 

métodos de pesquisa, equipamentos e, acima de tudo, com recursos humanos bem 

treinados e motivados, levando-nos a esperar que os estudos de Geografia 

Lingüística no Brasil venham em futuro próximo a assumir o papel de relevância 

que lhes cabe no âmbito dos estudos da Língua Portuguesa. A realização das 

pesquisas para a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil, será, sem qualquer 

dúvida, um marco na história dos estudos dialetais e geolingüísticos no Brasil. 

 

 Por fim, tem Aragão razão!  

2.2 A LÍNGUA SOB A PERSPECTIVA SOCIAL 

Ao se vincular ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), a pesquisa em causa 

procurou coadunar os pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia e da 

Sociolinguística Variacionista, ao se voltar para a “língua” em seu uso real, considerando, 

pois, um quadro de variação marcado por variantes que são condicionadas por fatores intra e 

extralinguísticos. A língua, então, passa a ser vista como um sistema heterogêneo, 

naturalmente suscetível à variação e à mudança, em razão da pluralidade de seus falantes
4
.  

                                                 
4
 “Tal como proposto por Labov, a concepção e o alcance do modelo sociolingüístico são a um só tempo 

sincrônicos e diacrônicos: tanto a variação (situação lingüística em um determinado momento; sincronia) como a 
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É válido, antes de qualquer discussão, apontar que há divergências quanto ao enfoque 

dado e ao método utilizado pelas duas ciências que alicerçam este trabalho, a saber: 

A dialetologia, nada obstante considerar fatores sociais como elementos relevantes 

na coleta e tratamento dos dados, tem como base da sua descrição a localização 

espacial dos fatos considerados, configurando-se, dessa forma, como eminentemente 

diatópica. A sociolinguística, ainda que estabeleça a intercomparação entre dados 

diferenciados do ponto de vista espacial, centra-se na correlação entre os fatos 

linguísticos e os fatores sociais, priorizando, dessa forma, as relações 

sociolinguísticas (CARDOSO, 2010, p. 26).  

 

Os enfoques diatópico e sociolinguístico se fizeram presentes em todo o trabalho aqui 

proposto, visto que foi possível amalgamar formas particulares no tratamento do objeto de 

estudo. São, pois, duas formas de tratar um fato linguístico. Tanto a Dialetologia como a 

Sociolinguística se ocupam da diversidade de usos da língua e controlam fatores sociais tais 

como diatopia, escolaridade, sexo etc., a diferença está no foco de estudo, visto que cada uma 

possui uma forma de tratar os fenômenos e abordar os aspectos da língua. 

Para atender aos objetivos da elaboração deste trabalho, buscar-se-á, agora, definir os 

passos de uma pesquisa sociolinguística, como bem relatou Tarallo (2007). Nesta seção, 

encontra-se explanado o instrumental teórico-metodológico que serviu de base para a 

aplicação de um estudo no universo da língua falada, que se pauta, fundamentalmente, na 

relação entre língua e sociedade. Por enquanto, apresentam-se os principais pressupostos 

defendidos pela Sociolinguística que susterão a futura descrição dos dados. 

O termo Sociolinguística foi usado pela primeira vez na década de 1950; depois, como 

proposta para uma nova área de estudos na Linguística, desenvolve-se como corrente nos 

Estados Unidos na década de 1960, com destaque para os trabalhos de Labov, Gumperz e 

Hymes. Em 1964, fixou-se, fruto de um Congresso da Universidade de Califórnia, em Los 

Angeles, na conferência de William Bright (The Dimensions of Sociolinguistics), publicada 

em 1966 com o título de Sociolinguistics.   

Quanto ao fundador dessa nova ciência, Tarallo (2007, p. 7) argumenta que “o 

iniciador desse modelo teórico-metodológico é o americano William Labov”, autor de 

importantes trabalhos do inglês da ilha de Martha’s Vineyard (1963) e da cidade de Nova 

York (1966). Esses estudos demonstraram a influência exercida pelos fatores sociais na 

explicação do processo de variação linguística. Tarallo (2007) faz, ainda, a seguinte ressalva: 

“não que ele tenha sido o primeiro sociolingüista a surgir no cenário da investigação 

                                                                                                                                                         
mudança (situação lingüística em vários momentos sincrônicos, avaliados longitudinalmente; diacronia) 

lingüísticas devem ser estudadas” (TARALLO, 2007, p. 35-36). 
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lingüística. Modelos do passado mais distante, e também do mais recente, certamente o 

inspiraram na sua concepção de uma nova teoria”. É o que o coloca Lucchesi (2004, p. 165): 

“[...] podem-se identificar alguns dos seus precursores através das referências feitas pelo 

próprio Labov”, dentre eles, podem-se citar Meillet, Martinet, Gauchat. 

Mollica (2010, p. 9) define essa ciência: 

A Sociolinguística é uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em uso no 

seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de investigação que 

correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência se faz presente num espaço 

interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade, focalizando precipuamente os 

empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter heterogêneo.  

 

Como argumenta Labov (2008, p. 302), “todo linguista reconhece que a língua é um 

fato social, mas nem todos dão a mesma ênfase a esse fato. [...] Em geral, podemos predizer, 

com base na definição que o autor dá de língua, o quanto ele estará preocupado com os fatores 

sociais na mudança linguística”. Labov propõe um modelo de análise que ficou conhecido 

como Sociolinguística Quantitativa, Sociolinguística Variacionista ou Teoria da Variação, 

com uma metodologia bem definida e delimitada “[...] que fornece ao pesquisador 

ferramentas para estabelecer variáveis, para coleta e codificação dos dados, bem como 

instrumentos computacionais para definir e analisar o fenômeno variável que se quer estudar” 

(CEZARIO; VOTRE, 2009, p. 141-142). 

 Esse modelo opera com números e, a partir daí, o pesquisador poderá dar aos dados 

coletados um tratamento linguístico ao que se apresenta como estatístico: “a abordagem 

variacionista baseia-se em pressupostos teóricos que permitem ver regularidade e 

sistematicidade por trás do aparente caos da comunicação do dia-a-dia. Procura demonstrar 

como uma variante se implementa na língua ou desaparece” (CEZARIO; VOTRE, 2009, p. 

142). 

 Passa-se a empregar, dentro da teoria, o termo “variante”, que é definido por Tarallo 

(2007, p. 8) como sendo “[...] diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo 

contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de 

‘variável lingüística’”. Variante é, pois, uma forma usada ao lado de outra, na língua, sem que 

haja mudança no seu significado. 

 Para Moreno Fernández (1998), ao identificar o fenômeno da variação, as perguntas 

que surgem, em qualquer nível linguístico, são o porquê e como ela tem origem. Na 

Sociolinguística, é preciso responder: como se manifesta a variação, quais os fatores que a 
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determinam, qual a influência de cada fator, quais as variantes linguísticas que caracterizam 

os grupos sociais, entre outros.  

 A variação, portanto, não é resultado aleatório de um uso arbitrário e inconsequente 

dos falantes, mas um uso sistemático e regular de uma propriedade dos sistemas linguísticos. 

A língua seria dotada de uma “heterogeneidade ordenada”, na qual a variação é sistemática, 

obedecendo a regras, a motivações mais ou menos previsíveis, possibilitando que se façam 

algumas generalizações (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006).  

 A Sociolinguística tem por objetivo entender quais são os principais fatores que 

motivam a variação e/ou a mudança linguística e qual a importância de cada um desses fatores 

para a descrição das línguas, visto que as variantes podem estar em processo de “competição”.  

 Por sua vez, o estudo sociolinguístico procurará verificar o grau de estabilidade de um 

fenômeno: variação estável ou mudança em curso. Além de descrever o que ocorre na 

comunidade de fala, tendo em vista os fatores linguísticos e extralinguísticos, a 

Sociolinguística fornecerá explicações relativas às tendências de mudanças.  

 Como observam Cezario e Votre (2009, p. 150), “o ideal é que se formem células de 

dados com o mesmo número de informantes: dois sexos (cada qual com o mesmo número de 

informantes); três níveis de escolaridade e quatro faixas etárias, por exemplo”. Tarallo (2007) 

esclarece como a teoria explica a variação de modo sistematizado: 

(a)  Faz-se um levantamento exaustivo de dados da língua falada para fins de 

análise, dados que refletem o vernáculo da comunidade; 

(b)  Descreve-se, de forma detalhada, a variável considerada, acompanhada de um 

perfil das suas variantes; 

(c)  Analisam-se os possíveis condicionadores (linguísticos e não linguísticos) que 

favorecem o uso de uma dada variante sobre a(s) outra(s); 

(d)  Observa-se o encaixamento da variável no sistema linguístico e social da 

comunidade (em que nível linguístico e social da comunidade a variável pode ser colocada); 

(e)  Por fim, faz-se uma projeção histórica da variável no sistema sociolinguístico 

da comunidade, considerando que a variação não implica necessariamente mudança 

linguística; a mudança, ao contrário, pressupõe o estado de variação anterior. 

 Em função de sua própria metodologia, a Sociolinguística, ao analisar a língua em 

situações reais de comunicação, consegue mensurar (quantitativamente) o número de 

ocorrências de uma variante, prevendo, quando possível, as possíveis tendências em seu uso.  
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 Embora trabalhe com dados estatísticos em quantidade, é preciso fazer a ressalva que 

os números são apenas um ponto de partida para as análises. Além disso, os dados poderão 

comprovar, refutar ou reconstruir as hipóteses.  

 Dessa forma, o objeto de estudo se localiza no uso da língua falada em situações 

naturais ou espontâneas, “[...] em que supostamente o falante se preocupa mais com o que 

dizer do que com o como dizer” (CEZARIO; VOTRE, 2009, p. 149, grifos dos autores).  

Em suma, a língua falada é o vernáculo: a enunciação e expressão dos fatos, 

proposições, idéias (o que) sem a preocupação de como enunciá-los. Trata-se, 

portanto, dos momentos em que o mínimo de atenção é prestado à língua, ao como 

da enunciação. Essas partes do discurso falado, caracterizadas aqui como o 

vernáculo, constituem o material básico para a análise sociolingüística (TARALLO, 

2007, p. 19, grifos do autor). 

 

 Chega-se, assim, à noção de um falante-ouvinte real, em situações concretas de 

linguagem, uma vez que se buscará na sua “fala” descrever e explicar o fenômeno da 

linguagem. Ao adentrar na coleta dos dados, surge um problema colocado por Labov (2008): 

o paradoxo do observador. “Uma vez que pretendemos estudar a língua falada em situações 

naturais de comunicação, como então coletar uma vasta quantidade de material, sem que a 

presença do pesquisador interfira na naturalidade da situação de comunicação?” (TARALLO, 

2007, p. 20, grifo do autor). 

 Caberá ao pesquisador saber lidar com essa problemática, isto é, minimizar os efeitos 

negativos da sua presença numa situação natural de coleta de dados. Como solução, surge o 

método de entrevista (gravação) por meio de uso de questionários/roteiros, padronizando, com 

isso, os dados, e, para compensar os possíveis efeitos desse “paradoxo”, solicita-se do 

informante relatos de experiências pessoais e/ou de narrativas de vida, a fim de que este se 

esqueça de monitorar a sua fala.  

2.3 O SISTEMA VOCÁLICO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 Ao limitar o escopo à realidade brasileira, chega-se ao nome do estudioso Joaquim 

Mattoso Câmara Júnior, um dos principais linguistas do século XX, responsável pela mais 

abrangente descrição (estrutural), com base científica, das vogais portuguesas, tomando por 

base a localização articulatória, a elevação gradual da língua e o arredondamento dos lábios
5
. 

                                                 
5
 “A oposição é gradativa [...] – abrimento mínimo a máximo – e quanto mais alta a vogal mais fechado será o 

timbre. Para as médias estabelece ainda graus [...]. O arredondamento dos lábios [...] não constitui um traço 

distintivo [...]” (CALLOU; LEITE, 2009, p. 79). 
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 Antes de qualquer discussão, quanto aos sons utilizados na linguagem humana, as 

línguas apresentam consoantes e vogais. Câmara Júnior (2009) estabelece a diferença ao 

considerar  

[...] a vogal como um som, produzido pela ressonância bucal, onde a corrente de ar 

passou livremente. Ao contrário, na consoante, há a passagem da corrente de ar, seja 

uma oclusão, ou fechamento, seja uma constrição, ou aperto, seja uma oclusão 

parcial que desvia a direção da corrente de ar, ou uma tremulação da língua que 

imprime uma vibração à corrente de ar (CÂMARA JÚNIOR, 2009, p. 37-38).   

 

 O autor observa: “em referência às vogais, a realidade da língua oral é muito mais 

complexa do que dá a entender o uso aparentemente simples e regular das cinco letras latinas 

vogais na escrita”. De fato, “o que há são sete fonemas vocálicos multiplicados em muitos 

alofones” (CÂMARA JÚNIOR, 2009, p. 39). Ao descrever as vogais portuguesas, Câmara 

Júnior (2009, p. 40-41) aponta:  

Para as vogais portuguesas, a presença do que se chama “acento”, ou particular força 

expiatória (intensidade), associada secundariamente a uma ligeira elevação da voz 

(tom), é que constitui a posição ótima para caracterizá-las. A posição tônica nos dá 

em sua plenitude e maior nitidez (desde que se trate do registro culto formal) os 

traços distintivos vocálicos. Desta sorte, a classificação das vogais como fonemas 

tem de partir da posição tônica. Daí se deduzem as vogais distintivas portuguesas 

(grifos nossos). 

 

 O estudioso descreve o “sistema vocálico triangular” da seguinte forma: 

Há uma série de vogais anteriores, com um avanço da parte anterior da língua e a 

sua elevação gradual, e outra série de vogais posteriores, com um recuo da parte 

posterior da língua e a sua elevação gradual. Nestas há, como acompanhamento, um 

arredondamento gradual dos lábios. Entre umas e outras, sem avanço ou elevação 

apreciável da língua, tem-se a vogal /a/ como vértice mais baixo de um triângulo de 

base para cima. A articulação da parte anterior, central (ligeiramente anterior) e 

posterior da língua dá a classificação articulatória de vogais – anteriores, central e 

posteriores. A elevação gradual da língua, na parte anterior ou na posterior, 

conforme o caso, dá a classificação articulatória de vogal baixa, vogais médias de 1º 

grau (abertas), vogais médias de 2º grau (fechadas) e vogais altas.  

 

 A seguir, por meio do quadro 1, é possível uma melhor visualização do que foi 

descrito anteriormente: 

Anteriores Central Posteriores 

arred.            não arred. arred.            não arred. arred.            não arred. 

Alta      
Média-alta      
Média-baixa      
Baixa    

Quadro 1 – Quadro demonstrativo das vogais tônicas do português segundo Câmara Júnior (2009) 

 

Assim, a posição tônica é a que oferece maior nitidez para observar a posição das 

vogais: “há assim sete vogais [...], que se reduzem a cinco [...]” (CÂMARA JÚNIOR, 2009, 

p. 43). Em posições átonas, as vogais se reduzem para cinco, favorecendo, assim, à 
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neutralização. Essa posição define a diferença entre o português brasileiro e o português 

europeu. Teyssier (2007, p. 104), ao relatar as principais características do português do 

Brasil, registra: “é principalmente na pronúncia das vogais que o português do Brasil se 

distancia, tanto pelo seu conservadorismo como pelas suas inovações, do português europeu”. 

Para Câmara Júnior (2009, p. 43), “[...] o que essencialmente caracteriza as posições 

átonas é a redução do número de fonemas. Isto é, mais de uma oposição desaparece ou se 

suprime, ficando para cada uma um fonema em vez de dois”. Quanto à redução, “nas vogais 

médias antes de vogal tônica (pretônicas) desaparece a oposição entre 1º e 2º graus [...]”. 

Quanto ao sistema vocálico oral do português brasileiro, serão consideradas para esta 

pesquisa apenas as vogais que precedem a vogal tônica, ou seja, as pretônicas representadas 

por /E/ e /O/. No primeiro caso, há as vogais médias anteriores orais , identificadas como 

vogais alta e baixa, respectivamente. Em posição pretônica, essas vogais são sujeitas à 

variação, podendo ocorrer como uma vogal média-alta, média-baixa e, também, como uma 

vogal alta, como ocorre em rigo, rigo e rigo. No segundo caso, temos e , 

vogais médias posteriores que, na mesma posição, podem ocorrer como uma vogal média-

alta, como uma vogal média-baixa, ou vogal alta, como em neca, neca e neca. 

Portanto, em posição pretônica, desaparece a oposição entre   e  , e, com 

isso, reduz-se o sistema de vogais do português. Consoante Ilari e Basso (2009, p. 98), em 

posição átona pretônica o português brasileiro apresenta as cinco vogais  e “[...] 

algumas variedades regionais apresentam também e ”6
. Callou e Leite (2009, p. 79) 

discorrem sobre essa temática: o sistema completo de sete vogais só funciona em sílaba 

tônica. Nas sílabas átonas, e aí se incluem as pretônicas, ocorre a “neutralização” (/E/, /O/), 

isto é, “[...] processo pelo qual dois ou mais fonemas que se opõem em determinado contexto 

deixam de fazê-lo em outro”. 

As autoras citadas anteriormente questionam a “precariedade do funcionamento desse 

sistema de cinco vogais pretônicas”, quando, na verdade, “passa a funcionar o sistema de três 

vogais, semelhante ao de posição átona final”. A tendência, como já apontou Câmara Júnior 

(2009, p. 45), é a de “[...] harmonizar a altura da vogal pretônica com a da vogal tônica 

quando esta é átona”, como nos casos de minino, gurdura, filiz, custura.  

                                                 
6
 O mesmo pensamento é apontado por Cristófaro Silva (2009): a ocorrência das vogais , em posição 

pretônica, acarreta marca de variação dialetal geográfica ou mesmo de idioleto, uma vez que sua ocorrência é 

sujeita a certas condições específicas (essas vogais podem ocorrer para alguns falantes). 
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Callou e Leite (2009, p. 80, grifos nossos) vão além nesta problemática, mencionando 

uma das justificativas para a realização deste trabalho: 

Uma delimitação dialetal mais precisa do sistema vocálico pretônico, assim como da 

extensão dos processos que acarretam modificações, ainda não foi esboçada. Não se 

conta com atlas e monografias das várias regiões do país que permitam traçar as 

linhas divisórias de cada fenômeno (isoglossas). 

2.4 ESTUDOS DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS 

2.4.1  Estudos preliminares 

 Nesta seção, faz-se uma breve revisão da bibliografia no que se refere à descrição das 

vogais médias pretônicas. Inicialmente, relatam-se os estudos na perspectiva da Dialetologia, 

no âmbito dos chamados estudos monográficos, para, depois, comentar outros estudos 

também importantes. São trabalhos pertencentes à designada “segunda fase da Dialetologia no 

Brasil”. Merecem destaque as contribuições de Amaral, Nascentes e Marroquim. 

2.4.1.1            Amadeu Amaral 

 A segunda fase dos estudos dialetológicos no Brasil tem início com a publicação da 

obra de Amadeu Amaral: O Dialeto Caipira, em 1920. A importância dessa obra se justifica 

pela preocupação do próprio autor em “caracterizar esse dialeto ‘caipira’”, o que explica o 

interesse do dialetólogo pelo processo de dialetação do português brasileiro
7
:  

Fala-se muito num “dialeto brasileiro”, expressão já consagrada até por autores 

notáveis de além-mar; entretanto, até hoje não se sabe ao certo em que consiste 

semelhante dialetação, cuja existência é por assim dizer evidente, mas cujos 

caracteres ainda não foram discriminados. Nem se poderão discriminar, enquanto 

não se fizerem estudos sérios, positivos, minuciosos, limitados a determinadas 

regiões (AMARAL, 1955, p. 43, grifos nossos). 

 

 Amaral (1955) exprimia, assim, o desejo de estudar as variedades do português 

brasileiro, ao passo que chamava a atenção para a necessidade de estudos que retratassem a 

diversidade dialetal a partir da aplicação de um método (pesquisa in loco) em cada região, 

“[...] limitando-se estritamente ao terreno conhecido e banindo por completo tudo quanto 

fosse hipotético, incerto, não verificado pessoalmente” (AMARAL, 1955, p. 43, grifos do 

autor).  

                                                 
7
 Amaral (1955, p. 43) observa: “o falar do Norte do país não é o mesmo que o do Centro ou o do Sul”. 
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 Soma-se isso ao desejo de realização de estudos regionais com uma metodologia 

rígida na observação dos “dialetos brasileiros”
8
. Amaral fornece uma grande contribuição à 

Dialetologia brasileira, uma vez que sua obra revela-se como um profícuo modelo para a 

descrição regional dos falares. 

 A obra abarca os níveis fonético, lexical, morfológico e sintático do “falar caipira”, 

apresentando, também, ao final, um vocabulário (glossário) típico da área. Ao analisar a 

prosódia caipira, Amadeu Amaral reconhece que esta “difere essencialmente da portuguesa”: 

“o caipira (como, em geral, todos os paulistas) pronuncia, em regra, claramente as vogais 

átonas, qualquer que seja a posição das mesmas no vocábulo [...]” (AMARAL, 1955, p. 46).  

 Para o autor, quanto às vogais, “as tônicas, em regra, não sofrem alteração” (p. 48). 

Nas sílabas pretônicas, alteram-se mais, como será possível observar no quadro a seguir, que 

reúne, de forma organizada, os principais comentários do autor em relação ao fato em estudo. 

 

O e pretônico 

em posição 

inicial 

 Aparece mudado em i nasal, como em inzame/exame, inzempro/exemplo, 

inleição/eleição. 

O e pretônico 

em posição 

medial 

 Muda-se frequentemente em i, como em tisôra, Tiodoro, piqueno, sobretudo se há 

outro i na sílaba seguinte: pirigo, dilicado, minino, atrivido, intiligente, pidi(r), 

midi(r). Na pronúncia portuguesa, tem-se dado, em tais casos, o fenômeno 

contrário: menino, preguiça.  

 O caipira ainda conserva, como remanescente do que aprendeu dos portugueses, o 

nome próprio Vergílio, que pronuncia com e, também diz Fermino.  

 Este fonema perdura intacto nos derivados e nas formas flexionadas, quando 

tônico nas palavras originárias: pretura, pretinho, pretejado, pedrento, medroso.  

O o pretônico 

em posição 

medial 

 Muda-se muitas vezes em u: cuzinha, dumingo, sobretudo nos infinitivos dos 

verbos em ir, que o têm na sílaba imediatamente anterior à tônica: inguli(r), 

buli(r), tussi(r), surti(r). 

 Nos infinitivos dos verbos em ar e er, conserva-se: cobrá(r), cortá(r), broqueá(r), 

intortá(r), sofrê(r), podê(r). 

 Conserva-se também nos derivados e nas formas flexionadas, quando tônico nas 

palavras originárias: locura, porcada, mortinho.  

 Conserva-se, geralmente, aberto nos diminutivos de nomes que o têm assim: 

pórtinha, pótinho, cóbrinho. 
Quadro 2 – O comportamento das vogais médias pretônicas no português, segundo Amaral (1955) 

 

 Do quadro 2, é possível depreender aspectos importantes observados por Amaral 

(1955). Dentre eles, a tendência de elevação da vogal anterior, em posição absoluta; em 

posição não inicial, seguida de uma consoante, eleva-se também, sobretudo nos casos em que 

há uma vogal alta na sílaba tônica. Para os itens que são verbos da terceira conjugação, 

registra-se elevação; para os verbos da primeira e da segunda conjugações, a vogal conserva-

                                                 
8
 “Só então se saberia com segurança quais os caracteres gerais do dialeto brasileiro, ou dos dialetos brasileiros, 

quanto e quais os subdialetos, o grau de vitalidade, as ramificações, o domínio geográfico de cada um” 

(AMARAL, 1955, p. 44). 
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se fechada. De maneira geral, as pretônicas em vocábulos que sejam derivados ou formas 

flexionadas tendem a seguir o comportamento (aberto/fechado) da palavra primitiva.  

2.4.1.2            Antenor Nascentes 

 Nascentes, na obra O linguajar carioca, delineia traços do falar típico do Rio de 

Janeiro. Como coloca o autor no capítulo dedicado à Fonética, “os traços caracteristicos da 

pronuncia carioca são os mesmos que distinguem da pronuncia de Portugal a das demais 

regiões do Brasil: frouxidão e suavidade” (NASCENTES, 1953, p. 27). 

 Quanto às vogais, “em relação à quantidade vocalica, observemos que, como em todo 

o Brasil, no Rio de Janeiro não ha o e brevissimo que existe em Portugal, com valor parecido 

ao do e mudo francês [...]” (NASCENTES, 1953, p. 28). Para ilustrar, veja-se a pronúncia de 

querer/querê e dente/denti no Rio de Janeiro e as variantes qu’rer/dent’ em Portugal.  

 Em relação às medias pretônicas, “o o protonico tambem difere. Assim, é breve em 

Portugal e menos que longo no Rio de Janeiro [...]” (NASCENTES, 1953, p. 28), como fica 

evidente nos exemplos dados: môral/autômovel (Rio de Janeiro) e moral-mural/automovel-

autumovel (Portugal).  

 Ao tratar de timbre, Nascentes (1953, p. 28-29) escreve: “[...] observemos que não 

existem as vogais protonicas abertas que em Portugal representam sobrevivencia de antigos 

hiatos [...]” (a palavra esquecer, que tem origem em scaecer, tem pronúncia registrada 

esquécer em Portugal e esquêcê no Brasil, como ocorre também com mordomo, de origem 

moordomo, com pronúncias variadas em mórdomo e môrdomo).  

 Seguindo a análise, Nascentes (1953, p. 29) aponta que não existem pretônicas abertas 

precedentes dos grupos cç, ct, pç, pt (dirêção, dirêtor, adôtar, excêção) no Rio de Janeiro; por 

sua vez, as formas direcção, director, adoptar, excepção soam diréção, dirétor, adótar e 

excéção em Portugal. Ele coloca, também, que “as protonicas são geralmente fechadas [...]” 

(pôrtero, lênhero). 

 O e sofrerá redução, como em Portugal, diante de vogal (rial, lial, lião, tiatro para as 

formas real, leal, leão, teatro). Nascentes (1953) identifica, ainda, alteamento em minino, 

piqueno, que, de forma diferente, seriam realizados menino-m’nino e pequeno-p’queno no 

outro país de língua portuguesa.  

 Duas conclusões importantes: “diante de nasais, o e é fechado, como é a regra geral 

das vogais nasaladas”. O mesmo valerá para a vogal posterior: “diante de nasais, o o é 

fechado, como é regra geral das vogais nasaladas” (NASCENTES, 1953, p. 30 e 31).  
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 A respeito das vogais em posição átona: “sofrem as mais arbitrarias transformações, 

que variam do enfraquecimento até a supressão” (NASCENTES, 1953, p. 31).  

 A seguir, por meio do quadro 3, sintetiza-se o comportamento das vogais pretônicas 

observado por Nascentes (1953): 

 
O e 

pretônico 
 Ou se conserva, ou passa para i, nasalizando-se ou não: erguer/êrguer, 

herdeiro/hêrdeiro, herói/hêrói (e não irguer, irdeiro, irói); fechar/fêchar, 

telhado/têlhado, e não fichar, tilhado, diante de palatal. 

 Os casos em que passam para i: pedir/pidi, pequeno/piqueno; errado/inrado, 

educar/inducá, elogio/inlugio, eleição/inleição. 

 “A repugnância pelo e inicial isolado já é antiga [...]” (p. 33).  

O o 

pretônico  

 

 O o átono inicial é fechado: orelha/ôrelha.   

 Em posição não inicial geralmente é fechado: porteiro/pôrtero, amoroso/amôroso (e 

não amuroso). 

 Em alguns casos, pronuncia-se reduzido, como em Portugal: cozinha/cuzinha, 

colegio/culegio, cortina/curtina, comer/cumê.  

Fenômenos 

fonéticos
9
 

 

 O caso mais importante de assimilação de vogal por vogal é o do i tônico. Todo e 

anterior a ele escurece o timbre até chegar a confundir-se com i: esqueci/isquici, 

devia/divia, mesquinho/misquinho, mestiço/mistiço.  

 Embora com menos frequência, o i átono também pode influir: 

cerimonia/cirimonia/cirimonha, vestimenta/ vistimenta, retirar/ritirá. 
Quadro 3 – O comportamento das vogais médias pretônicas no português, segundo Nascentes (1953) 

 

 O estudo de Nascentes (1953) se torna relevante por trazer considerações pertinentes 

de fenômenos observados no início do século XX na língua portuguesa, dentre eles a 

manutenção da pronúncia fechada e, principalmente, a forte tendência de elevação da vogal 

anterior , sobretudo nos casos em que a sílaba tônica contém uma vogal alta.  

 Em relação à vogal posterior, mantém a pronúncia fechada, registrando que tal vogal é 

pronunciada como [u] em palavras cuja vogal tônica seja uma vogal alta (cuzinha) ou vogal 

aberta (culegio). Quanto à contiguidade, Nascentes (1953) identifica que o [i] átono também 

pode influenciar a elevação nas sílabas pretônicas, como em cirimonia e vistimenta, o que 

chama a atenção para que se observe a distância das pretônicas e o contexto diante delas.  

2.4.1.3            Mário Marroquim 

 Ainda circunscrito à segunda fase da Dialetologia brasileira, encontra-se outra obra de 

profundo valor: A língua do nordeste, publicada em 1934 por Mário Marroquim. Como 

definem Ferreira e Cardoso (1994, p. 43), é um estudo de caráter regional, “[...] tratando 

                                                 
9
 Quanto à vogal i, Nascentes (1953) tece algumas observações: o i inicial isolado frequentemente se nasaliza, 

pela repugnância ao isolamento, como no caso do e: igual/inguá, ignorante/inguinorante; conserva-se ou passa a 

e: difamar/defamar, diferença/deferença, direito/dereito, diploma/deploma; nasal, inicial ou pretônico, passa 

para e, como em ingrato/engrato, inveja/enveja, principio/prencipio. Para o u, registra que são poucas as 

alterações (imbigo, inguento para umbigo e unguento). 
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particularmente de aspectos de uma área geográfica e de fenômenos específicos de uma região 

[...]”.  

 Assim como Amadeu Amaral (1955), Marroquim discute aspectos fundamentais 

quanto ao uso da língua: 

Não está ainda feito o estudo do dialeto brasileiro. A enorme extensão geográfica em 

que o português é falado no Brasil dá a cada região peculiaridades e modismos 

desconhecidos nas outras, e exige, antes da obra integral que fixe e defina nossa 

diferenciação dialetal, trabalhos parcelados, feitos com critério e honestidade, sobre 

cada zona do país. Esses trabalhos será o material de que lançará mão o estudioso de 

amanhã para uma obra de conjunto, completa e definitiva, sobre o dialeto brasileiro 

(MARROQUIM, 2008, p. 17). 

 

Em trabalho pioneiro como este, Mário Marroquim dedica-se a descrever a língua 

falada em Alagoas e Pernambuco, dois estados nordestinos, “[...] englobando as duas 

populações debaixo de um só aspecto dialetal” (MARROQUIM, 2008, p. 21). Apresenta e 

defende a noção de “dialeto”, num discurso altamente político contra aqueles que negavam a 

existência de um “dialeto brasileiro”. A extensão territorial do país justificaria “[...] não um 

somente, mas, vários dialetos ou subdialetos [...]” (MARROQUIM, 2008, p. 19). Constam, 

também, explicações acerca da própria história e da formação do português brasileiro (“uma 

língua transplantada”), revelando a amplitude da obra.  

Quando à análise da língua, no capítulo dedicado à Fonologia, Marroquim (2008, p. 

27) coloca que “a pronúncia do nordestino é a que caracteriza em geral o falar brasileiro: é 

demorada, igual, digamos mesmo arrastada, em contraste com a prosódia lusitana, áspera e 

enérgica. As vogais são todas pronunciadas, mesmo as átonas, quer mediais quer finais”, fato 

que o leva à seguinte conclusão: “nossa frase tem um ritmo diverso da portuguesa” 

(MARROQUIM, 2008, p. 27).  

 Outro aspecto interessante exposto na obra, caracterizador de áreas dialetais: “em 

confronto com a prosódia do sul do Brasil, o falar do nordestino goza da fama particular de 

ser cantado. [...] As vogais são marcadas e abertas. Daí a fama de falarmos cantando” 

(MARROQUIM, 2008, p. 28 e 30, grifo do autor).  

 No capítulo “Vocalismo”, Mário Marroquim descreve o comportamento das vogais 

tônicas, átonas, postônicas e pretônicas. Conforme o autor, há pouca alteração nas tônicas; 

entretanto, as vogais átonas, no dialeto nordestino, sofrem as mais variadas transformações.  

 As principais considerações são colocadas a seguir, como se pode observar por meio 

do quadro 04: 
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O e 

pretônico 

não inicial 

 Em regra, soa como i: pidi(r), piqueno, sinhô(r), milhô(r)/mió, tisôra, imbolá(r). 

 Realização aberta em
10

: lévar, navégar, elévar, élétrico, éducação, élogio, 

élétricidade, élégância, éloqüente, équiparar, épopéia, équilíbrio, épiceno, 

équivocar, évasão, évaporar, évocar, évangelho, dézembro, sétembro, sézão, 

pécado, pédal, vélhaco. 

 Soa como é e ê: cérconstança, dêreito, défamá(r), déférença, démensão, déploma, 

lécença
11

.   

O e 

pretônico 

inicial 

 Soa sempre como i diante de s: istorá(r), istêrco, istação, istrada, istribo, ispirito, 

ispuma, isquadrão.  

 O som de i nasal: inducação, inlogio, inguá, inzame, inzaminá(r), inzercito, 

inzecutá(r), inzisti(r), inzistença, inzigi(r), inleição, inlégê(r), inzempro.  

 Há, também, certa indecisão entre as “pessoas cultas”: ora soa como i, ora como e 

(“acentua-se, porém, a preferência pelo i”): izistir, izistência/existência, izato, 

iscumunhão, izecutar, ixpulsar.  

 Passa a i também, e é de uso generalizado, quando nasal e inicial: imbaraço, 

impregar, insinar, incubação, incuzilhada, incosto, incontrão. 

 Quando, sendo inicial, seguido de um r ou l soará aberto: érrar, érguer, érva, 

érvilha, hérdeiro, hérnia, Hérmes, hércules, élipse, Élvira, pérfume, pérfumar. 

Outros 

casos
12

 
 O e passa a u: Recife > Rucife; transforma-se em o: degenerar > dizonerá(r). 

 Junto a um r, muda-se em a em trissílabos e polissílabos: ralaxado, ralaxamento, 

ravistá(r), rasvala(r), rasplandô(r). 

 Muda-se o e em a: estabalecê(r), propiadade, suciadade.  

O o 

pretônico  

 

 “O o tem o som de ó, ô e u. Há uma grande indecisão entre essas três formas, não 

sendo possível determinar uma direção segura para a mudança dialetal. Dentro de 

cada regra formulada há, quase sempre, inúmeras exceções” (p. 47).   

 É aberto: Óliveira, óficio, óceano, óbrigação, óraculo, ópilação, órador, órdenar, 

órgulho, órnamentado.  

 Soa aberto, em geral, seguido de l ou r: sórdado, pórtador, tórmento, tórrencial.  

 Se vier precedido de um tepe, a pronúncia é varíavel: ôrelha e urelha.  

 Quando estiver antecedido de uma consoante bilabial , alterna-se em aberto, 

fechado e alteado: mórgado, môrrer, murcêgo, mórdaça, môrder, mórdomo, 

mórmaço, murrinha, mórtalha, môleza, mólenga, muldura.  

 Nos infinitivos de verbos terminados em ar, o o é pronunciado como ó: cóbrá(r), 

brócá(r), tópa(r), rólá(r), com exceção de mulhar, butar. 

 Os diminutivos de nomes em que o ó seja aberto conservam esse som: bódinho, 

pótezinho, mólezinho.  

 Nos infinitivos dos verbos em er soa ô: sôfrê(r), môrrê(r), côrrê(r), cômê(r), 

môrdê(r), fôrnecê(r), môvê(r).  

 Soa u nos verbos em ir: encubri(r), durmi(r), surri(r), buli(r), inguli(r).  

 Quando medial, vale quase sempre por u: currida, pulimento, dumingo, cumida, 

lumbriga, muleque, muldura, muinho, suciadade. 

 Nasal influenciando na modificação: cumprido, cumpadre, cumadre, cumprimento, 

cumprimentá(r), cumpadrio, cumércio.  

 Por extensão da nasalidade: cunsinha, cunsinhá, gunverno, gunverná(r), 

gunvernadô(r). 

                                                 
10

 Cabe, aqui, uma observação de Marroquim (2008, p. 45): “torna-se evidente que há uma sensível inclinação no 

dialeto para a pronúncia aberta do é como também do ó”. O autor vai além na discussão ao tentar explicar esse 

fato, provocando, assim, algumas inquietações: “a língua portuguesa, sujeita a influências evolutivas 

particulares, assume aspectos prosódicos próprios em cada região” (MARROQUIM, 2008, p. 45).  
11

 “Muitas palavras que têm esta pronúncia são oriundas do português do século XVI e conservadas 

integralmente no dialeto” (MARROQUIM, 2008, p. 47). 
12

 “As alterações fonéticas das vogais têm, entretanto, aspecto arbitrário, alcançando umas palavras sem atingir a 

outras. Não há, as mais das vezes, um fenômeno geral, mas casos parcelados” (MARROQUIM, 2008, p. 46). 
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Outros 

casos 

 

 Saluço/saluçá(r) por soluço e soluçar.  

 O o passa a i: sicorro/dicumento por socorro e documento. 

 O o muda-se para a: baibulêta (borboleta). 
Quadro 4 – O comportamento das vogais médias pretônicas no português, segundo Marroquim (1934) 

 

 O estudo de Marroquim é bastante vasto pela riqueza de exemplos fornecidos
13

. É 

possível observar casos em que a vogal anterior passa a se comportar como uma vogal alta, 

assimilando o traço da vogal seguinte. Casos também em que a vogal tônica, a consoante 

precedente e seguinte exercem forte influência no comportamento da vogal, geralmente 

favorecendo o alteamento. Em outros casos, Marroquim (2008) assinala o uso frequente da 

vogal anterior aberta. Para a vogal posterior, há casos favorecendo o uso da variante aberta e 

outros em que a pronúncia se alterna. O autor observou também variações nos verbos. 

 Os primeiros estudos sobre fenômenos linguísticos são, claramente, uma tentativa de 

desvendar e justificar, por meio da história da língua, como eles ocorreram. São, pois, 

caracterizados como estudos monográficos e filológicos, de valor incalculável.   

2.4.2 Outros estudos 

 Outros estudos emergiram com o intento de desvendar a realidade linguística de áreas 

ou regiões do país, iluminando o que já se tinha percebido como realização variável do 

fenômeno. De forma geral, a escolha desses trabalhos, para esta subseção, tenta dar conta da 

área do “falar baiano”, e não esgota a revisão bibliográfica sobre o tema, no que se refere à 

descrição do português brasileiro.  

 O primeiro trabalho intitula-se “Vogais antes de acento em Ribeirópolis – SE”. Trata-

se de uma dissertação defendida por Jacyra Andrade Mota, no ano de 1979, na UFBA, 

orientada por Nelson Rossi. A dissertação teve como meta descrever a realização de vogais 

inacentuadas na fala de indivíduos da zona rural de uma área sergipana. No caso, a cidade de 

Ribeirópolis, que pertence à rede de pontos do Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS). 

 A escolha da localidade para o estudo se pautou na própria experiência de Jacyra Mota 

com falantes locais, em ocasiões anteriores, quando da elaboração e aplicação do questionário 

                                                 
13

 O autor faz outras observações: “no sul do Brasil, nas locuções dê manhã, dê noite, dê tarde, cor dê vinho etc., 

o e soa fechado, ê. No nordeste, no mesmo caso, soa sempre i: di tarde, di noite, di manhã, cor di vinho, conto di 

réis, pan di ló (MARROQUIM, 2008, p. 43). Quanto ao comportamento do i pretônico: quando inicial, nasala-se 

na linguagem popular: indiota, inguinorante, ingreja, inguá(l), inlegá(l), inlustre, inlusão, inlustríssimo, 

inzolá(r), intaliano, inludi(r); é nasal nas seguintes expressões: ver do verbo vir, por influência analógica com 

outros tempos do verbo em que há nasal: venho, vem, vim, venha, vindo –“há no caso a prolação da nasalidade, 

fenômeno que, corrente na formação do português, é frequentíssimo no dialeto” (p. 47). Em relação ao u, o u de 

unguento passa a i: inguento, assim como imbigo; a nasalação prolonga-se em imbingada; em urubu, registra-se 

aribu, “pronúncia popular”. 
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do ALS. A autora justifica a escolha do tema: “[...] acreditamos não ter sido ainda 

suficientemente analisado, com o estabelecimento dos fatores que favorecem, determinam ou 

explicam as diferentes realizações vocálicas nos diversos dialetos do português” (MOTA, 

1979, p. 19).  

 O corpus da pesquisa foi formado pelos cinco inquéritos realizados na cidade de 

Ribeirópolis no ano de 1967, contemplando, assim, informantes analfabetos. O trabalho 

analisou a relação mórfica entre os radicais (nominais ou verbais) acentuados e inacentuados e 

a relação fônica entre as vogais inacentuadas e os contextos em que se realizam (cf. Mota, 

1979). Por fim, é válido ressaltar que as hipóteses interpretativas dos princípios gerais que 

nortearam a pesquisa se fundamentaram na Fonologia Gerativa Natural.  

 O trabalho “As pretônicas no falar baiano: a variedade culta de Salvador” consiste 

numa tese de doutorado defendida na UFRJ (1989) por Myrian Barbosa da Silva, sob a 

orientação de Celso Cunha. A tese traz o resultado de uma pesquisa sobre variação entre as 

vogais médias pretônicas da fala culta da cidade de Salvador (BA). Para tal, analisa a fala de 

vinte e quatro informantes do Projeto Norma Urbana Culta de Salvador (NURC-SSA), 

distribuindo-se o corpus da seguinte forma: 12 informantes do sexo masculino e 12 

informantes do sexo feminino, agrupados em três faixas etárias distintas (F1 – 25 a 35 anos; 

F2 – 36 a 55 anos; F3 – informantes com mais de 55 anos) e, também, estabeleceu-se como 

critério a classe social do falante. 

 O tipo de elocução selecionado na pesquisa foi o DID (entrevistas com um 

documentador), analisando-se um recorte das entrevistas (20 minutos por informante). Ao 

todo, somaram-se 8 h de gravação. A pesquisa não se limitou apenas a esses dados, integrou, 

ainda, ao corpora, dados do APFB e dados trabalhados anteriormente por Mota (1979), em 

Ribeirópolis/SE. 

 Como define Silva (1989), a variação existente entre vogais altas e não altas é um 

fenômeno típico aos dialetos portugueses conhecidos e remonta, dentro da história, à fase 

arcaica da língua. Por sua vez, a variação entre baixas e não baixas restringe-se no território 

brasileiro aos dialetos das regiões Norte e Nordeste, “e não tem sido vinculada à história da 

língua pela maioria dos estudiosos”.  

 Silva (1989), ao extrair um segmento do corpus do Projeto NURC, atribui a seu estudo 

um tratamento quantitativo, adotando os procedimentos concebidos pela teoria laboviana para 

referenciar o trabalho. Por fim, estabelece regras categóricas e variáveis no comportamento 

das vogais. 
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 Destaca-se, a respeito dessa temática, a dissertação “As pretônicas médias em 

comunidades rurais do semiárido baiano”, de Adriana de Santana Soares, apresentada à 

Universidade Federal da Bahia no ano de 2004, sob a orientação de Myrian Barbosa da Silva.  

 A dissertação em causa teve como objetivo a análise da realização das vogais médias 

pretônicas na variedade linguística de comunidades rurais de Jeremoabo (Casinhas, Tapera e 

Lagoa do Inácio), município localizado no interior da Bahia pertencente à zona fisiográfica do 

semiárido baiano. As comunidades selecionadas têm formação sócio-histórica distinta: 

remanescentes de quilombo, descendentes de índios e mestiços de brancos de origem 

portuguesa.  

 Soares (2004) examinou 36 inquéritos (12 de cada comunidade), seguindo o modelo 

da teoria variacionista, o que permitiu estudar as correlações entre as variantes linguísticas e 

os fatores sociais (faixa etária, sexo, escolaridade e a comunidade de origem). Como 

resultado, a pesquisa identificou o predomínio de vogais abertas e “não se registrou a presença 

de possíveis variações decorrentes da formação étnico-social no que se refere à realização de 

pretônicas, que, se existiram, podem ter sido dissipadas no decorrer do tempo”. A dissertação 

também procurou atestar as regras que envolvem a realização das pretônicas (timbre e 

elevação), observadas por Silva (1989) no dialeto culto de Salvador.  

 Apesar de trabalharem com metodologias distintas, tais resultados serão apresentados 

no capítulo de descrição dos dados, quando passíveis de comparação. 

2.5 A PROPOSTA DE DIVISÃO DIALETAL BRASILEIRA  

 Ao tratar da “posição do linguajar carioca no conjunto do falar brasileiro”, Nascentes 

(1953) tece comentários acerca da realidade que encontrou: “o falar brasileiro, apesar de sua 

relativa uniformidade, apresenta variações bem caracteristicas”. O estudioso elucida tais 

conclusões: “[...] a enorme extensão territorial sem faceis comunicações interiores quebrou a 

unidade do falar, fragmentando-o em subfalares” (NASCENTES, 1953, p. 18). 

 Para explicar o fato identificado, Nascentes (1953, p. 19) coloca: “para isso contribuiu 

muito tambem o modo diferente de povoamento nas diversas regiões”. Explicações históricas 

acerca do processo de povoamento no território brasileiro fazem parte do trabalho de 

Nascentes, reconhecendo-se, assim, desde já, que “a influencia baiana se estende a Sergipe, e 

à parte norte do Espirito Santo”.  

 Como colocam Cunha e Cintra (2008, p. 31 e 32),  
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Com relação ao extensíssimo território brasileiro da língua portuguesa, a 

insuficiência de informações rigorosamente científicas sobre as diferenças de 

natureza fonética, morfossintática e lexical que separam as variedades regionais nele 

existentes não permite classificá-las em bases semelhantes às que foram adotadas na 

classificação dos dialetos do português europeu. 

 

 Os pesquisadores reconhecem, entretanto, que o cenário da Dialetologia brasileira 

estava dando seus primeiros passos com a publicação dos primeiros atlas regionais e 

monografias dialetais, “[...] passos importantes no sentido de suprir a lacuna apontada” 

(CUNHA; CINTRA, 2008, p. 32). 

 São válidas as palavras de Nascentes (1953, p. 19-20), que já apontam para uma 

significativa divisão: 

As vias de comunicação, as relações comerciais e intelectuais, certas vicissitudes 

historicas ligaram diversas partes do vasto territorio, constituindo regiões 

perfeitamente caracterizadas. De um modo geral se pode reconhecer uma grande 

divisão: norte e sul; norte, até a Baía e sul, daí para baixo. No sul não ha vogais 

protonicas abertas antes do acento (salvo determinados casos de derivação) e a 

cadencia é diferente da do norte. É palpavel a diferença entre a fala cantada do 

nortista e a fala descansada do sulista (grifos nossos). 

 

 O desejo de propor uma divisão dialetal brasileira que recobrisse o vasto território já 

se notava em suas palavras: 

Dividi o falar brasileiro em seis subfalares que reuni em dois grupos a que chamei 

do norte e do sul. O que caracteriza estes dois grupos é a cadencia e a existencia de 

protonicas abertas em vocabulos que não sejam diminutivos nem adverbios em 

mente. Basta uma singela frase ou uma simples palavra para caracterizar as pessoas 

pertencentes a cada um destes grupos (NASCENTES, 1953, p. 25, grifos nossos).  

 

 Seguindo essa divisão, Nascentes (1953) divide o “falar brasileiro” em seis subfalares, 

que foram reunidos em dois grandes grupos: os “subfalares do Norte” (o amazônico e o 

nordestino) e os “subfalares do Sul” (o baiano, o fluminense, o mineiro e o sulista). A divisão 

de Nascentes é completada por um território “[...] praticamente despovoado e portanto 

incaracteristico” (p. 26).  

 Através da figura 1, é possível perceber essa divisão no território brasileiro:  
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Figura 1 – Divisão dialetal brasileira proposta por Nascentes (1953) 

Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 700). 

 

 Cunha e Cintra (2008, p. 32) avaliam o trabalho de Nascentes: 

Entre as classificações de conjunto, propostas em caráter provisório, sobreleva, pela 

indiscutível autoridade de quem a fez, a de Antenor Nascentes, fundada em 

observações pessoais colhidas em suas viagens por todos os estados do país. A base 

desta proposta reside – como no caso do português europeu – em diferenças de 

pronúncia. 

 

 Como adverte Cardoso (2010, p. 135), a obra de Antenor Nascentes fornece “[...] o 

processo de dialetalização do português do Brasil [...]”, já que “[...] apresenta uma divisão dos 

falares brasileiros [...]. Essa divisão, primeira a ser proposta em base estritamente linguística, 

é a única de que, até o presente, dispomos”. A mesma autora questiona, em A Dialetologia no 

Brasil, a divisão lançada por Nascentes (1953): 

Tal proposta ainda não pôde ser testada integralmente a partir do confronto dos 

limites que estabelece com as características dialetais de que se revestem as áreas em 

questão. Em parte, pode-se dizer que pelo menos no que se refere à linha divisória 

entre o falar do Norte e o falar do Sul, com base na realização das vogais médias 

pretônicas, ela se confirma (FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 42). 

 

 Retoma-se a proposta de Nascentes (1953) para caracterizar um dos subfalares que 

mais interessa a pesquisa aqui desenvolvida: o subfalar baiano. Nas palavras de Nascentes, é 

delimitado como “intermediario entre os dois grupos” – o do Norte e o do Sul –, abrangendo, 

naquela divisão “[...] Sergipe, Baía, Minas (Norte, Nordeste e Noroeste), Goiás (parte que 

vem da nascente do Paranaiba, seguindo pelas serras dos Javais, dos Xavantes, do Fanha e do 

Pilar até a cidade de Pilar, rio das Almas, Pirenopolis, Santa Luzia e Arrependidos) [...]” 

(NASCENTES, 1953, p. 25-26, grifo nosso). 
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 Em artigo publicado em 1986, Cardoso procurou examinar os limites estabelecidos por 

Nascentes (1953) para delimitar o falar baiano baseando-se em dados de dois atlas linguísticos 

publicados no Brasil: o APFB e o EALMG. Esse estudo intitulado Tinha Nascentes razão? 

lança uma curiosa indagação logo no seu título, o que, certamente, propiciou trabalhos como 

este aqui desenvolvido. Para Cardoso (1986), a resposta foi “sim”, uma vez que foi possível 

concluir pela atualidade da proposta de delimitação dos “falares baianos”: 

Há uma unidade lingüística configurada pelo Estado da Bahia e a parte 

Norte/Nordeste/Noroeste de Minas Gerais explicitada na presença das vogais médias 

abertas pretônicas, documentadas majoritariamente na área. A linha que demarca a 

fronteira entre o falar baiano e o mineiro e o fluminense, traçada a partir dos dados 

fornecidos pelos dois atlas, aproxima-se consideravelmente dos limites estabelecidos 

por NASCENTES (CARDOSO, 1986, p. 53, grifos da autora).  

 

 Como não há dados suficientes para caracterizar o “falar baiano”, visto que a pesquisa 

ainda está sendo desenvolvida, recorre-se, mais uma vez, à divisão Norte e Sul do Brasil para, 

a partir daí, tentar demarcar o lugar ocupado pelo “falar baiano”.  A posição do “falar baiano” 

fica evidente quando se considera a descrição realizada por Nascentes (1953) para a divisão 

dos grupos Norte e Sul:  

Eles estão separados por uma zona que ocupa uma posição mais ou menos 

equidistante dos extremos setentrional e meridional do país. Esta zona se estende, 

mais ou menos, da foz do rio Mucuri, entre Espirito Santo e Baía, até a cidade de 

Mato Grosso, no Estado do mesmo nome, passando cerca de Teofilo Ottoni, Minas 

Novas, Bocaiuva, Pirapora, serra da Mata da Corda, Carmo do Paranaiba, rio 

Paranaiba, rio São Marcos, Arrependidos, Santa Luzia, Pirenopolis, rio das Almas, 

Pilar, foz do rio dos Araés, Cuiabá e Mato Grosso (NASCENTES, 1953, p. 25). 

 

A divisão é questionada por Noll (2008), que problematiza a dificuldade enfrentada 

por Nascentes (1953) para definir o “falar baiano”. O autor afirma: “de fato, o baiano pertence 

ao grupo setentrional” (p. 53) e chega a modificar a divisão de Nascentes, segundo o critério 

da abertura das pretônicas: 

Daí surge uma contradição evidente na classificação do baiano, que Nascentes 

atribui nominalmente ao grupo meridional e na segunda edição de O linguajar 

carioca caracteriza, de forma mais ampla, como “intermediário entre os dois 

grupos” [...]. Segundo o percurso das isoglossas, contudo, o baiano se encontra, 

quase completamente na zona setentrional [...] (NOLL, 2008, p. 53). 
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3                    CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

3.1                 AS LOCALIDADES DE ESTUDO 

As três localidades aqui estudadas (Aracaju, Propriá e Estância) fazem parte de 

Sergipe, um dos nove estados que integram a região definida como Nordeste brasileiro. Tal 

estado limita-se ao leste com o Oceano Atlântico; ao oeste e ao sul, com a Bahia; e ao norte 

com Alagoas, separando-se deste pelo rio São Francisco.  

Tendo como capital a cidade de Aracaju, Sergipe contabilizou uma população de 

2.068.017 habitantes no Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Além disso, cobre uma área de 21.915,116 km² (o menor dos estados brasileiros) e registra 

uma densidade demográfica de 94,35 habitantes/km², sendo composto por setenta e cinco 

municípios, que são agrupados nas mesorregiões do Agreste Sergipano, Leste Sergipano e 

Sertão Sergipano.  

O IBGE justifica esse tipo de divisão, que é comumente utilizada para fins estatísticos: 

A Divisão Regional do Brasil em mesorregiões [...] buscou identificar áreas 

individualizadas em cada uma das Unidades Federadas, tomadas como universo de 

análise e definiu as mesorregiões com base nas seguintes dimensões: o processo 

social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de 

comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial
14

. 

 

A capital Aracaju e as cidades interioranas de Propriá e Estância pertencem à 

mesorregião do Leste Sergipano, conforme se pode visualizar por meio da Figura 2, a qual 

revela o intento de reunir diversos municípios sergipanos numa só área geográfica com 

similaridades econômicas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm>. Acesso em: 17 

jul. 2013. 



51 

 

 

Figura 2 – Carta 1 – Sergipe (Mesorregiões) 
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Optou-se por incluir uma breve investigação sobre o perfil de cada comunidade 

estudada, abrangendo, com isso, aspectos de ordem geográfica, econômica, social, histórica e 

cultural. A pesquisa não tem como objetivo principal subsidiar uma fundamentação teórica 

acerca da sócio-história dos municípios ou da região considerada, até porque isso ultrapassa o 

que se pretende agora. Por isso, preferiu-se apresentar, de forma concisa, as principais 

informações que definem o lugar (espaço geográfico) da pesquisa.  

O material foi coletado no banco de dados do IBGE, em sua versão on-line
15

. Além 

disso, foram consultados os sites oficiais das prefeituras de cada município.  

3.1.1 Aracaju
16

 

Acredita-se que uma capela, a Igreja de Santo Antônio, tenha sido o início da 

formação do arraial que, depois, se transformaria na capital do estado. Aracaju (nome de 

origem tupi, “cajueiro dos papagaios”), antigo povoado Santo Antônio de Aracaju, não surgiu 

de forma espontânea como as demais cidades aqui mencionadas (Propriá e Estância). Resulta, 

então, de uma colônia de pescadores que pertencia à cidade de São Cristóvão.  

Por razões geográficas (localizado no litoral e banhado por rios), o povoado foi 

escolhido por Inácio Joaquim Barbosa, presidente da província, para ser a sede. Ao assumir o 

governo (1853), Barbosa dá início ao desejo de fazer prosperar a província. Para cumprir com 

seu objetivo, planeja a construção da cidade, incluindo um porto, o que facilitaria o 

escoamento da produção.  

As terras que deram origem a Aracaju foram doadas (sesmarias) a Pero Gonçalves, por 

volta de 1602. Compreendiam, pois, em sua totalidade, 160 quilômetros de costa, 

encontrando-se nessa faixa litorânea arraiais de pescadores. Noticia-se que, às margens do rio 

Sergipe, já em 1669, existia uma aldeia chamada Santo Antônio de Aracaju, dando início a 

toda a história. Os fatos da vida política de Aracaju começam a ser registrados a partir de 

1855, depois de cessarem as lutas e agitações típicas do período colonial. O açúcar era o 

produto básico da província, o que possibilitou o crescimento da economia.  

De clima tropical, a capital sergipana, conhecida como a “capital nordestina da 

qualidade de vida”, investe no mercado turístico em virtude dos seus atrativos naturais (praias, 

rios, manguezais etc.) e a infraestrutura, além, claro, das manifestações culturais no período 

                                                 
15

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2013.  
16

 Informações coletadas no site do IBGE e no site oficial da prefeitura da cidade. Disponível em: 

<http://www.aracaju.se.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2013. 
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do carnaval e no São João, com seus eventos festivos e populares. Os serviços e a indústria 

são a base da economia aracajuana. 

As principais características demográficas da localidade podem ser verificadas através 

do quadro 5: 

Estado Localidade População Área  

(km²) 

Dens. demográfica 

(hab./km²) 

Bioma 

SE Aracaju 571.149 181,857 3.140,67 Mata 

Atlântica 
Quadro 5 – Características gerais de Aracaju (SE) 

3.1.2 Propriá
17

 

A cidade de Propriá tem em seu histórico de formação o ano de 1590 como marco na 

doação de suas terras. Uma parte dessas terras se transformou num povoado (Urubu de Baixo) 

que se desenvolveu em virtude da proximidade com rio e áreas férteis. Graças a uma situação 

econômica confortável, por decisão do poderio da Igreja Católica, o povoado se transformou 

em freguesia em 1718: a Freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo. 

A proximidade com o rio São Francisco transformou-a num grande polo de 

desenvolvimento, fato que estimulou o pedido ao capitão-general e governador da Bahia, dom 

Fernando José Portugal, para que transformasse a freguesia em vila (1801). A mudança teve 

efeitos no nome do município: os moradores passaram a chamar a vila de Propriá, embora não 

haja uma justificativa para tal alteração. Esse novo nome, certamente, estaria ligado à pesca 

de piau. Com algumas mudanças em seu território, no ano de 1866 a vila recebe a categoria de 

cidade, mantendo, assim, o status de forte centro industrial e comercial.   

De clima tropical semiárido, “a princesinha do São Francisco” está distante noventa e 

oito quilômetros da capital e tem uma economia voltada para a fabricação de doces típicos. 

 Reúnem-se as principais características de Propriá no quadro 6: 

Estado Localidade População Área  

(km²) 

Dens. demográfica 

(hab./km²) 

Bioma 

SE Propriá 28.451 89,122 307,71 Mata 

Atlântica 
Quadro 6 – Características gerais de Propriá (SE)  





                                                 
17

 Informações coletadas no site do IBGE e no site oficial da prefeitura da cidade. Disponível em: 

<http://www.propria.se.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2013. 
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3.1.3 Estância
18

 

Acredita-se que as penetrações no território que hoje constitui o município de Estância 

tenham se iniciado nos séculos XVI e XVII. As terras foram doadas pelo capitão-mor da 

Capitania de Sergipe, João Mendes, em 1621, a Pedro Homem da Costa, possível fundador e 

desbravador, que já ocupava a região antes da concessão, com roças e criação de gado, 

edificando nessas terras uma capela dedicada à Nossa Senhora de Guadalupe. O nome dado 

ao munícipio teria um vínculo com o tipo de propriedade de criação de gado típico dos 

mexicanos. 

Por muito tempo, Estância esteve subordinada à Vila de Santa Luzia do Real 

(atualmente Santa Luzia do Itanhy). Em 1831, a povoação obteve sua emancipação por 

Decreto, graças às promissoras condições socioeconômicas, recebendo, assim, o nome de Vila 

Constitucional da Estância. No ano de 1848, pela lei provincial, eleva-se à condição de 

cidade.  

Estância distancia-se setenta quilômetros da capital. De clima tropical, a “Cidade 

Jardim de Sergipe”, como é conhecida, possui um rico acervo arquitetônico tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A economia está voltada 

para o turismo, seja por suas praias, pelos sobrados azulejados, como também pela forte 

manifestação cultural, em especial, o São João.  

As principais características de Estância podem ser observadas no quadro 7: 

Estado Localidade População Área  

(km²) 

Dens. demográfica 

(hab./km²) 

Bioma 

SE Estância 64.409 644,083 100,00 Mata 

Atlântica 
Quadro 7 – Características gerais de Estância (SE)  

 

Apresentadas as principais informações das localidades selecionadas, demonstra-se, 

agora, por meio da Carta 2 (conforme Figura 3), os três pontos no estado de Sergipe, 

possibilitando, dessa forma, uma melhor visualização da localização e distribuição, no espaço 

geográfico considerado, das cidades que compõem a rede de pontos da pesquisa.  

 

 

                                                 
18

 Informações coletadas no site do IBGE e no site oficial da prefeitura da cidade. Disponível em: 

<http://www.estancia.se.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2013. 
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Figura 3 – Carta 2 – Sergipe (Localização) 
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3.2 OS INFORMANTES 

A seguir, oferece-se um quadro das principais características definidoras de cada 

informante: 

Nome / 

Nº da localidade 

Nº / Nome do 

informante
19

 

Sexo Idade
20

 Profissão Estado 

civil 

 

Propriá / 

078 

1 JAO H 26 Motoboy Solteiro 

2 MRFF M 30 Vendedora Casada 

3 JMS H 61 Aposentado  Solteiro 

4 MHSS M 55 Servente  Viúva 

 

 

 

Aracaju / 

079 

 

 

1 MS H 19 Jardineiro Outro 

2 RCAS M 24 Serviços gerais Casada 

3 JMS H 56 Funcionário Público Casado 

4 MLN M 62 Não obtida Casada 

5 MAAB H 26 Médico Solteiro 

6 VAS M 28 Vendedora Solteira 

7 JLLB H 50 Funcionário Público Casado 

8 TMCO M 62 Não obtida Outro 

 

Estância / 

080 

 

1 JSS H 28 Fotógrafo  Casado  

2 ANS M 21 Não obtida Solteira 

3 JDS H 64 Aposentado Casado 

4 MSS M 57 Dona de casa  Casada 
Quadro 8 – Características gerais dos informantes da rede de pontos de Sergipe 

 

No total, o corpus deste estudo constituiu-se de dezesseis inquéritos/informantes. O 

quadro 9 mostra a distribuição dos informantes de acordo com a localidade, a escolaridade e o 

sexo, o que possibilitará analisar diferentes variações ao lado da diatópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 “[...] os homens têm números ímpares e as mulheres números pares, identificando-se como 1 e 2 ou 5 e 6 (nas 

capitais) os informantes mais jovens, e como 3 e 4 ou 7 e 8 (nas capitais) os da faixa etária II [...]” (MOTA, 

2004, p. 36). 
20

 A idade considerada de cada informante no ano em que foi realizado o inquérito. 
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Estado Localidades Informantes Sexo Escolaridade 

SERGIPE 

(SE) 

Propriá 

078 – 1 
Homem 

Fundamental 
078 – 3 

078 – 2 
Mulher 

078 – 4 

Aracaju 

079 – 1 

Homem 

Fundamental 
079 – 3 

079 – 5 
Universitário 

079 – 7 

079 – 2 

Mulher 

Fundamental 
079 – 4 

079 – 6 
Universitário 

079 – 8 

Estância 

080 – 1 
Homem 

Fundamental 
080 – 3 

080 – 2 
Mulher 

080 – 4 
Quadro 9 – Critérios utilizados para a estratificação da amostra 

3.3 AS ENTREVISTAS 

A pesquisa de campo foi realizada por pesquisadores do ALiB em etapas anteriores. 

Cada entrevista totaliza, em média, uma duração de duas horas e meia, contemplando, dessa 

forma, todo o questionário previamente elaborado. Documenta-se, então, a fala do informante 

por meio de aparelhos que se encontram à disposição de uma pesquisa desse tipo: fita cassete 

(K7) e minidisc (MD), instrumentos fundamentais no registro da língua falada, uma vez que 

possibilitará irrestritas manipulações em seu uso. 

Como coloca Cardoso (2010, p. 100), “à documentação gravada convém agregar o 

registro de dados relevantes para a pesquisa, os quais devem ser recolhidos em dois 

instrumentos auxiliares: a ficha do informante e a ficha da localidade”. Esses materiais 

servirão de suporte para eventuais consultas, já que constam informações de identificação do 

informante
21

, dados sobre a realização do inquérito linguístico e fatos sobre as cidades 

investigadas.  

Quanto ao papel desempenhado pelo inquiridor, são pertinentes as palavras de 

Rodrigues (2004, p. 102-103): 

[...] acredita-se ser o inquiridor a peça chave do trabalho de campo. Sua experiência, 

atenção e intenção de fazer um trabalho de cunho realmente científico, certamente, o 

levarão a contornar positivamente quaisquer eventuais problemas que apareçam no 

momento da inquirição. 

                                                 
21

 Registra-se a identidade apenas na ficha do informante, sendo preservada a partir daí. Atribui-se a cada 

informante um número de identificação, conforme o que se evidencia no quadro 8. 
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O quadro seguinte traz a síntese da pesquisa de campo realizada pelo Projeto ALiB no 

estado de Sergipe: 

Localidade Inf. Data Inquiridora principal Inquiridor(es) auxiliar(es) 

Propriá 078/1 04/11/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho / Mariana Cunha 

Propriá 078/2 02/11/2005 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha 

Propriá 078/3 03/11/2005 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha 

Propriá 078/4 02/11/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho 

Aracaju 079/1 18/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson Cavalcante 

Aracaju 079/2 27/11/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho 

Aracaju 079/3 28/11/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho 

Aracaju 079/4 16/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Souza 

Aracaju 079/5 17/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson Cavalcante 

Aracaju 079/6 16/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson Cavalcante 

Aracaju 079/7 17/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Souza 

Aracaju 079/8 19/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Souza 

Estância 080/1 19/09/2003 Jacyra Andrade Mota Lorena Souza 

Estância 080/2 20/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Souza 

Estância 080/3 21/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson Cavalcante 

Estância 080/4 20/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson Cavalcante 
Quadro 10 – Inquéritos linguísticos realizados em Sergipe: pesquisa de campo e inquiridores 

 

O quadro 10 permite visualizar que a coleta de dados deu-se entre 2003 e 2005 e foi, 

majoritariamente, realizada por uma única inquiridora, exceção verificada apenas em quatro 

dos dezesseis inquéritos estudados. 

3.4 OS QUESTIONÁRIOS 

Quanto à entrevista, caberá ao inquiridor a aplicação dos Questionários 2001 (cf. 

Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001). Diante de um extenso material, fez-se necessário 

limitar e fixar critérios para o levantamento dos dados para este estudo monográfico. Portanto, 

foram considerados apenas os dois primeiros questionários: o QFF (excetuando-se as questões 

de prosódia) e o QSL. Aragão (2004) descreve o Questionário Fonético-Fonológico do ALiB: 

O questionário Fonético-Fonológico do ALiB contém questões que, ao mesmo 

tempo em que obtêm um fato específico que se quer pesquisar, descobrir ou 

confirmar, permitem, também, concomitantemente, observar outros fenômenos, que, 

muitas vezes, se buscarão em outra questão mais adiante ou podem, também, nem 

estar sendo previstos (ARAGÃO, 2004, p. 66).  

 

Em relação ao Questionário Semântico-Lexical, Rodrigues (2004, p. 94) tece a 

observação de que os questionários do ALiB, de maneira geral, pretendem facilitar a 

comunicação entre o informante e o entrevistador, dando à entrevista o caráter mais próximo 

de uma conversa informal: “e o QSL é, certamente, o questionário no qual parece mais fácil 

de se fazer isso, pois proporciona momentos mais descontraídos de interação com o 
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informante, já que nele não são necessárias respostas previamente determinadas como no QFF 

ou no QMS”. 

Ao adotar dois questionários para a observação do referido fenômeno linguístico, um 

extrato dos Questionários 2001, buscou-se no QFF e no QSL a obtenção de dados que 

serviram para a identificação de semelhanças e, também, de diferenças fonéticas no português 

brasileiro. O Questionário Fonético-Fonológico é mais monitorado e específico, por se buscar 

uma forma prevista; em contrapartida, buscam-se ao aplicar o Questionário Semântico-

Lexical as formas consideradas válidas para o “sema” em questão.  

Para que se possa esclarecer, de forma detalhada, os itens que foram considerados na 

fala dos dezesseis informantes, apresentam-se, agora, por meio do quadro 11, as perguntas e 

os respectivos itens (respostas) que serviram de base para analisar as vogais médias pretônicas 

no QFF: 

Nº Pergunta formulada  Resposta obtida 

02 Onde se constrói uma casa? [O que preciso para construir uma casa?]
22

 Terreno 

03 Como se chama aquilo assim (mímica
23

), onde se colocam objetos em casa 

(latas de mantimentos na cozinha, enfeites na sala...) ou produtos para 

vender nos supermercados, mercearias, etc.? 

Prateleira 

04 Como se chama aquele aparelho onde se pode ver novela, jogo, 

programas...? 

Televisão 

06 Como se chama o objeto com que se corta tecido? Tesoura 

08 Como se chama aquilo onde se recosta a cabeça para dormir na cama? Travesseiro 

11 Antigamente, para passar a roupa, usava-se ferro a brasa. Hoje, qual o tipo 

de ferro que se usa? 

Elétrico 

12 Como se chama aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos numa 

pia? 

Torneira 

22 A carne de porco não é magra porque tem ______. Gordura 

24 Como se chama aquele objeto que se usa na cozinha para passar (mímica) 

farinha? 

Peneira 

25 A carne se come de garfo e faca. E a sopa, com que se toma? [O que é que 

se usa para tomar sopa?] 

Colher 

27 Quando a água da panela está bem quente, cheia de bolinhas, como é que 

se diz que ela está? 

Fervendo 

29 Como se chama um tempero de comida que quando se está cortando se 

chora? 

Cebola 

30 Como se chama aquilo vermelho que vende na feira e que se usa para 

preparar o molho do macarrão? 

Tomate 

36 Quando o feijão está seco, a pessoa que está cozinhando vai ______ 

(mímica) água dentro. [Quando a galinha canta e vai para o ninho, se diz 

que ela vai ______ ovo]. 

Botar 

                                                 
22

 De acordo com as convenções, “entre colchetes, figura(m) outra(s) possibilidade(s) de formulação da 

pergunta, caso o informante não tenha compreendido a formulação anterior” (COMITÊ NACIONAL DO 

PROJETO ALiB, 2001, p. 5).  
23

 Figuram, em itálico, “sugestões de gestos/atitudes que possam facilitar o entendimento da pergunta pelo 

informante” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 5). 
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37 Qual o contrário de feio? Bonito 

41 Como se chama a fêmea do carneiro? Ovelha 

46 Como se chama um bichinho que voa e tem as asas bonitas e coloridas? Borboleta 

49 Como se chama um animal grande que sempre se vê em circo, tem uma 

tromba assim (mímica)? 

Elefante 

52 Quando se faz assim (mímica) numa canoa, numa embarcação, está se 

fazendo o quê? 

Remando 

67 Por onde os carros passam para irem de uma cidade para outra? Estrada 

69 Quando uma estrada fica interrompida por algum problema, o que é que se 

faz ao lado para que os carros possam passar? 

Desvio 

74 Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um prejuízo 

grande (um roubo, uma batida), procura um corretor e faz o quê? 

Seguro 

76 E quanto é que se paga para viajar daqui a _______ ? Dizer o nome de 

uma cidade próxima. 

Real / Reais 

79 Alguém lhe empresta uma coisa, um dinheiro. Quando você/o(a) senhor(a) 

vai devolver, você/o(a) senhor(a) agradece. Como é que você/o(a) 

senhor(a) diz? 

Obrigado 

83 Quem se elege para dirigir uma cidade? Prefeito 

84 Onde as crianças vão para aprender a ler? Escola 

85 O que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras? Colegas 

87 Como se chama aquele objeto que serve para apagar no papel o que se 

escreveu errado? 

Borracha 

92 Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce em Pernambuco? Pernambucano / 

“Pernambuquense” 

94 Quando se quer mandar uma carta de uma cidade para outra, como é que 

se faz? 

Correio 

97 No futebol, os jogadores que não jogam no ataque onde é que jogam? 

[Numa luta, quem não está no ataque está na _______.] 

Defesa 

101 Que profissional se pode contratar para defender os interesses na Justiça? Advogado 

102 Quando duas pessoas têm um desentendimento, uma briga, um problema, 

elas procuram um juiz para resolver a ______? [Quando você/o(a) 

senhor(a) não quer muito uma coisa, você/o(a) senhor(a) diz: Eu não faço 

_______.] 

Questão 

104 Quando um indivíduo é acusado, mas ele não praticou aquele crime, se diz 

que ele é o quê? 

Inocente 

107 Nas festas de igreja, que nome tem a caminhada que o povo faz, levando 

uma imagem de um ponto a outro? 

Procissão 

109 Deixar de obedecer às leis de Deus é cometer o quê? Pecado 

110 Quando se comete uma falta grave, o que é que se pede a Deus? Perdão 

111 Como se chama aquilo que os reis colocam na cabeça (mímica)? Coroa 

113 Como se chama esta parte? Apontar.  Pescoço 

114 Como se chama esta parte? Apontar.  Orelha 

119 Qual o nome da parte do corpo que, se parar, a pessoa morre? Coração 

122 Como se chama esta parte? Apontar.  Joelho 

123 Quando alguém cai e arranca uma parte da pele do braço, do joelho, forma 

o quê? 

Ferida 

126 Quando uma pessoa se sente mal, a vista fica turva, ela vai caindo no chão, 

sem sentidos, o que é que se diz que ela teve? 

Desmaio 

127 O que é que a pessoa faz sair pela boca, quando comeu e a comida fez 

mal? 

Vômito 

144 O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? Perfume 

145 Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que se costuma dar a ela, que 

vem embrulhado? 

Presente 
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147 Quando se está alegre, se pode dar uma gargalhada ou se pode dar um 

_______? Ou mímica. 

Sorriso 

148 A pessoa que não está acordada, está _______ (mímica)? Dormindo 

149 Como se chama isto? Assobiar. Assobio 

150 Quando não se acha uma coisa, ela fica ______? Perdida 

152 Quando se quer saber uma coisa, se vai ______? Perguntar 

158 Este lado é o direito e este (mostrar)? Esquerdo 

159 Quem não está mais vivo é porque já _______? Morreu 
Quadro 11 – Perguntas extraídas do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) e as respostas obtidas 

 

O Questionário Semântico-Lexical, apesar de não ter como objetivo principal a 

identificação de aspectos particulares fonético-fonológicos, serviu também para a observação 

da variação das vogais médias pretônicas, agora não mais em respostas únicas como se 

direciona o QFF, mas respostas consideradas válidas para o contexto.  

Recorre-se, mais uma vez, às palavras de Aragão (2004): 

Muitos outros itens de variação sonora podem ser detectados fora do Questionário 

Fonético-Fonológico, como, por exemplo, no Questionário Semântico-Lexical, onde 

muitos dos fatos buscados no Questionário Fonético-Fonológico estão claramente 

presentes. Basta olhar algumas questões para se perceber o que se pode descobrir ou 

confirmar, do ponto de vista sonoro e não apenas do semântico-lexical (ARAGÃO, 

2004, p. 67). 

 

As 202 perguntas do Questionário Semântico-Lexical recobrem quatorze campos 

semânticos, a saber: acidentes geográficos, fenômenos atmosféricos, astros e tempo, 

atividades agropastoris, fauna, corpo humano, ciclos da vida, convívio e comportamento 

social, religião e crenças, jogos e diversões infantis, habitação, alimentação e cozinha, 

vestuário e acessórios, vida urbana. Apresentam-se as questões do QSL selecionadas para tal 

fim: 

Nº Pergunta formulada Resposta 

considerada 

03 Como se chama o lugar onde o rio termina ou encontra com outro rio? Desembocadura 

04 Muitas vezes, num rio, a água começa a girar, formando um buraco, na 

água, que puxa para baixo. Como se chama isto? 

Redemoinho 

07 Como se chama o vento que vai virando em roda e levanta poeira, folhas e 

outras coisas leves? 

Redemoinho 

08 Como se chama um clarão que surge no céu em dias de chuva? Relâmpago 

10 Como se chama o baralho forte que se escuta logo depois de um ______ (cf. 

item 9)
24

? 

Trovão 

11 Como se chama uma chuva com vento forte que vem de repente? Temporal, 

tempestade, 

                                                 
24

 Figuram, também, em itálico, “remissões a itens anteriores” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 

2001, p. 5), como se observa nesta questão ao retomar, no momento de realização da pergunta, o que foi 

proferido em outro momento, no caso, no QSL 09:“Como se chama uma luz forte e rápida que sai das nuvens, 

podendo queimar uma árvore, matar pessoas e animais, em dias de mau tempo?” (COMITÊ NACIONAL DO 

PROJETO ALiB, 2001, p. 21). 
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trovoada, toró, 

torrencial, 

“temporona” 

12 Existem outros nomes para _______ (cf. item 11)? Possíveis 

respostas listadas 

no item 11 

13 Como se chama uma chuva de pouca duração, muito forte e pesada? Possíveis 

respostas listadas 

no item 11 

14 Como se chama uma chuva forte e contínua? Possíveis 

respostas listadas 

no item 11 

16 Como dizem aqui quando termina a chuva e o sol começa a aparecer? Estiar, melhorar 

(o tempo) 

20 De manhã cedo, a grama geralmente está molhada. Como chamam aquilo 

que molha a grama? 

Orvalho, sereno 

21 Muitas vezes, principalmente de manhã cedo, quase não se pode enxergar 

por causa de uma coisa parecida com fumaça, que cobre tudo. Como 

chamam isso? 

Neblina, cerração 

22 Como se chama a parte do dia quando começa a clarear? Amanhecer 

24 
Como se chama a claridade avermelhada do céu antes de ______ (cf. item 

23)
25

? 
Alvorada 

27 E quando o sol se põe? Entardecer 

28 Como se chama o começo da noite? Anoitecer 

34 Quais são os meses do ano? Fevereiro, 

setembro, 

novembro, 

dezembro 

35 Alguns desses meses têm outros nomes, por exemplo, junho, julho, etc.? Possíveis 

respostas listadas 

no item 34 

37 Como se chama o dia que foi antes desse dia? [E um dia para trás?]
26

 Anteontem 

38 Como se chama o dia que foi antes de ______ (cf. item 37)? [E mais um dia 

para trás?] 

“Ternontontem” 

39 Como se chamam as frutas menores que a laranja, que se descascam com a 

mão, e, normalmente, deixam um cheiro na mão? Como elas são? PEDIR 

PARA DESCREVER, PARA APURAR AS DIFERENÇAS ENTRE AS 

DESIGNAÇÕES CITADAS PELO INFORMANTE
27

. 

Tangerina, 

mexerica, pocã, 

bergamota  

40 Como se chama o grão coberto por uma casquinha dura, que se come 

assado, cozido, torrado ou moído? 

Amendoim 

41 Como se chamam umas florezinhas brancas com miolo amarelinho, ou 

florezinhas secas que se compram na farmácia ou no supermercado e 

servem para fazer um chá amarelinho, cheiroso, bom para dor de barriga de 

nenê/bebê e até de adulto e também para acalmar? Mostrar. 

Camomila 

43 Como se chamam duas bananas que nascem grudadas? Felipe 

44 Como se chama a ponta roxa no cacho da banana? Coração 

45 Quando se vai colher o milho, o que é que se tira do pé? [Quando se vai à Espiga 

                                                 
25

 “O que é que acontece no céu de manhã cedo quando começa a clarear?” (COMITÊ NACIONAL DO 

PROJETO ALiB, 2001, p. 23). 
26

 Pergunta subsequente à questão de número 36: “Hoje é segunda-feira. E domingo, que dia foi?” (COMITÊ 

NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 24). 
27

 Outra convenção: “em caixa alta, em itálico, indica-se a ampliação da pergunta” (COMITÊ NACIONAL DO 

PROJETO ALiB, 2001, p. 5). 
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feira comprar milho, compra-se o quê?] 

54 Como se chama a armação de madeira, que se coloca no pescoço de 

animais (porco, terneiro / bezerro, carneiro, vaca), para não atravessarem a 

cerca? 

Forquilha 

59 Como se chama a cria da ovelha logo que nasce? E até que idade se dá esse 

nome? 

Borrego 

60 Como se diz quando a fêmea de um animal perde a cria? Abortar 

62 O que é que se abre com o facão, a foice para passar por um mato fechado? Estrada, vereda 

63 Como se chama o caminho, no pasto, onde não cresce mais grama, de tanto 

o animal ou o homem passarem por ali? 

Estrada 

65 Como se chama o passarinho bem pequeno, que bate muito rápido as asas, 

tem o bico comprido e fica parado no ar? 

Colibri 

69 Como se chama uma galinha sem rabo? Cotó 

70 Como se chama um cachorro de rabo cortado? Cotó 

83 Como se chama um tipo de mosca grande, esverdeada, que faz um barulhão 

quando voa? 

Varejeira 

84 Como se chama um bichinho que se gruda nas pernas das pessoas quando 

elas entram num córrego ou banhado (cf. item 1)
28

? 

Sanguessuga 

88 Como se chama aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta 

no ouvido das pessoas, de noite? Imitar o zumbido.  

Pernilongo, 

mosquito, 

borrachudo 

89 Como se chama esta parte que cobre o olho? Apontar.  Pestana 

91 Como se chama a pessoa que só enxerga com um olho? Deficiente 

92 Como se chama a pessoa que tem os olhos voltados para direções 

diferentes? Completar com um gesto dos dedos. 

Trocados (olhos), 

estrábico 

93 Como se chama a pessoa que não enxerga longe, e tem que usar óculos? Deficiente 

94 Como se chama a bolinha que nasce na _______ (cf. item 89), fica vermelha 

e incha? 

Terçol 

95 Como se chama a inflamação no olho que faz com que o olho fique 

vermelho e amanheça grudado?  

Dordolhos 

99 Como se chamam esses dentes grandes no fundo da boca, vizinhos dos 

_______ (cf. item 98)
29

? 

Molar 

102 Como se chama a sujeirinha dura que se tira do nariz com o dedo? Meleca 

103 Como se chama este barulhinho que se faz? Soluçar.  Soluço 

104 Como se chama isto? Apontar. Junta do pescoço  

105 Como se chama esta parte alta do pescoço do homem? Apontar.  Gogó 

106 Como se chama o osso que vai do pescoço até o ombro? Apontar. Saboneteira 

107 Como se chama a pessoa que tem um calombo grande nas costas e fica 

assim (mímica)?  

Corcunda 

108 Como se chama esta parte aqui? Apontar. Sovaco 

109 Como se chama o mau cheiro embaixo dos braços? Sovaco (cheiro 

de), odor, cecê 

110 Como se chama a pessoa que come com a mão esquerda, faz tudo com essa 

mão? Completar com o gesto. 

Esquerda (mão) 

112 Se uma pessoa come muito e sente que vai pôr/botar para fora o que comeu, 

se diz que vai o quê? 

Vomitar 

114 Como se chama a pessoa que não tem uma perna? Cotó, deficiente 

115 Como se chama a pessoa que puxa de uma perna? Deficiente 

116 Como se chama a pessoa de pernas curvas? Mímica. Arqueado 

                                                 
28

 “Como se chama um rio pequeno, de uns dois metros de largura”? (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO 

ALiB, 2001, p. 21). 
29

 “Como se chama os últimos dentes, que nascem depois de todos os outros, em geral quando a pessoa já é 

adulta?” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 29). 
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117 Como se chama o osso redondo que fica na frente do joelho? Bolacha/osso do 

joelho 

118 Como se chama isto? Apontar.  Tornozelo, 

mocotó, rejeito 

do pé 

122 Numa certa idade acaba a/o ________ (cf. item 121)
30

. Quando isso 

acontece, se diz que a mulher ________.  

Menopausa 

124 Chama-se a ________ (cf. item 123)
31

 quando a mulher está para ________.  Nenê (ganhar, ter, 

pra nascer) 

127 Quando a mulher fica grávida e, por algum motivo, não chega a ter a 

criança, se diz que ela _______?  

Abortar 

130 Como se chama a criança que não é filho verdadeiro do casal, mas que é 

criada por ele como se fosse?  

Adotado, adotivo 

132 Criança pequenininha, a gente diz que é bebê. E quando ela tem de 5 a 10 

anos, do sexo masculino? 

Menino 

133 E se for do sexo feminino, como se chama? Menina 

135 Numa conversa, para falar de uma pessoa que já morreu, geralmente as 

pessoas não a tratam pelo nome que tinha em vida. Como é que se referem 

a ela? 

Falecido, defunto 

136 Como se chama a pessoa que fala demais? Conversador, 

bocudo 

137 Como se chama a pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas? Retardado, 

deficiente 

138 Como se chama a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, 

até passa dificuldades para não gastar? 

Sovina, fominha, 

econômico, 

seguro 

139 Como se chama a pessoa que deixa suas contas penduradas? Velhaco, 

enrolado, 

caloteiro 

140 Como se chama a pessoa que é paga para matar alguém? Pistoleiro 

142 Como se chama a mulher que se vende para qualquer homem? Prostituta 

144 Que nomes dão a uma pessoa que bebeu demais? Beberrão 

148 O que algumas pessoas dizem já ter visto, à noite, em cemitérios ou em 

casas, que se diz que é do outro mundo? 

Defunto, penada 

(alma) 

149 O que certas pessoas fazem para prejudicar alguém e botam, por exemplo, 

nas encruzilhadas? 

Despacho 

150 Como se chama o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte ou 

afastar males? 

Protetor 

151 Como se chama uma mulher que tira o mau-olhado com rezas, geralmente 

com galho de planta? 

Rezadeira, 

Benzedeira 

152 Como se chama a pessoa que trata de doenças através de ervas e plantas? Rezador 

153 Como se chama a chapinha de metal com um desenho de santo que as 

pessoas usam, geralmente no pescoço, presa numa corrente? 

Medalha 

154 No Natal, monta-se um grupo de figuras representando o nascimento do 

Menino Jesus. Como chamam isso? 

Presépio 

157 Como se chama o brinquedo feito de uma forquilha e duas tiras de borracha 

(mímica), que os meninos usam para matar passarinho?  

Estilingue, peteca 

172 Como se chama a cinza quente que fica dentro do fogão a lenha? Borralho 

173 Para acender um cigarro, se usa fósforo ou _______? Acendedor 

                                                 
30

 “As mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama isso?” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO 

ALiB, 2001, p. 31). 
31

 “Como se chama a mulher que ajuda a criança a nascer?” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, 

p. 31). 
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175 Como se chama o objeto que fica nas paredes e serve para acender a 

lâmpada? 

Interruptor, 

tomada 

176 Como se chama a primeira refeição do dia, feita pela manhã? Desjejum 

177 Como se chama a pasta de frutas para passar no pão, biscoito? Geleia 

178 Como se chama a carne depois de triturada na máquina? Moída (carne) 

188 Como se chama a peça do vestuário que serve para segurar os seios? Corpete 

189 Como se chama a roupa que o homem usa debaixo da calça? Ceroula 

194 Na cidade, o que costuma ter em cruzamentos movimentados, com luz 

vermelha, verde e amarela? 

Semáforo 

199 Como se chama a área que é preciso ter ou comprar para se fazer uma casa 

na cidade? 

Terreno 

200 Como se chama a condução que leva mais ou menos quarenta passageiros e 

faz o percurso dentro da cidade? 

Coletivo, lotação 

202 Como se chama um lugar pequeno, com um balcão, onde os homens 

costumam ir beber _______ (cf. item 182)
32

 e onde também se pode 

comprar alguma outra coisa? 

Bodega, boteco, 

botequim, 

mercearia, 
Quadro 12 – Perguntas extraídas do Questionário Semântico-Lexical (QSL) e as respostas consideradas 

3.5 AS VARIÁVEIS EM ESTUDO 

Procurando contemplar os postulados estabelecidos para uma pesquisa 

sociolinguística, o presente estudo apresentará como variável dependente as vogais em 

posição pré-acentuada, isto é, o fenômeno em variação que apresenta múltiplas possibilidades 

de utilização linguística. Por variante, entende-se cada uma das realizações possíveis de uma 

variável, a saber: 

Variável dependente e suas variantes
33

 

Vogais médias  

anteriores 


 

Vogais médias  

posteriores 


 

Quadro 13 – Distribuição das variantes para o fenômeno das vogais médias pretônicas 

3.5.1 As variáveis independentes ou grupos de fatores 

Trata-se dos fatores de variação que condicionam a realização diversificada da 

variável dependente. Quanto ao fato fônico em variação, as variáveis independentes foram 

distribuídas da seguinte forma: linguísticas e extralinguísticas.  

Neste estudo, foram controladas quatorze variáveis, permitindo assinalar 

características internas (variáveis linguísticas e discursivas) e caraterísticas externas (variáveis 

sociais e diatopia) à língua.   

                                                 
32

 “Como se chama a bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar?” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 

2001, p. 36). 
33

 Excluídas as variantes altas.  
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Outros estudos já revelaram que a realização de uma variante de uma variável 

fonológica está correlacionada, sobretudo, à influência do ambiente fonético. Adotaram-se, 

assim, os grupos de fatores de ordem estrutural listados no quadro 14: 

Variáveis linguísticas / estruturais 

Contexto vocálico seguinte: vogal acentuada;  

Contexto vocálico seguinte: vogal inacentuada;  

Posição da vogal pretônica com relação à tônica; 

Posição da vogal pretônica na palavra; 

Contexto consonântico precedente; 

Contexto consonântico seguinte; 

Constituição da sílaba em que se encontra a vogal pretônica; 

Número de sílabas do vocábulo; 

Classe morfológica. 
Quadro 14 – Listagem das variáveis internas à língua 

 

Para completar a lista de variáveis linguísticas, foram observados, ainda, dois grupos 

de fatores de ordem discursiva, controlando-se, assim, aspectos contextuais que podem 

influenciar, sob diversas formas, o modo como a língua é usada por cada indivíduo: o tipo de 

questionário (QFF/QSL) e o tipo de elocução (monitorado/livre). 

Além dos possíveis condicionamentos linguísticos, foram priorizadas nas análises as 

estratificações social e diatópica, observando-se, deste modo, fatores como o sexo e a faixa 

etária, ao lado, claro, do lugar de origem do(a) informante. Em relação à diatopia, foram 

consideradas a capital e as cidades do interior do estado de Sergipe pertencentes à rede de 

pontos nacional do Projeto ALiB, as quais representam a comunidade de fala a ser estudada. 

Variáveis extralinguísticas / sociais Fatores  

Sexo do(a) informante Homem 

Mulher 

Faixa etária do(a) informante Faixa etária I (18-30 anos) 

Faixa etária II (50-65 anos) 

Diatopia Propriá 

Aracaju 

Estância 
Quadro 15 – Listagem das variáveis externas à língua 

3.6 CRITÉRIOS PARA A COLETA DE DADOS 

Definidas as variáveis, o primeiro passo desta pesquisa foi a audição (escuta) dos 

áudios. Os dados transcritos seguiram os procedimentos descritos por Cristófaro Silva (2009), 

levando em conta os símbolos propostos pela Associação Internacional de Fonética. Quanto 

aos símbolos fonéticos utilizados para caracterizar a fala, na etapa importante da transcrição, 

valem-se as palavras de Paiva (2010, p. 135 e 136): 
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Uma vez gravados os dados, a etapa seguinte da pesquisa consiste em transcrevê-los. 

O objetivo básico de uma transcrição é transpor o discurso falado, da forma mais fiel 

possível, para registros gráficos mais permanentes, necessidade que decorre do fato 

de que não conseguimos estudar o oral através do próprio oral. A tarefa de 

transcrição não tem, no entanto, nada de trivial, pois requer, além de um 

considerável dispêndio de tempo, uma série de decisões importantes por parte do 

pesquisador. [...] A fidelidade aos dados orais deve ser o objetivo de toda 

transcrição. Queremos registrar o que foi dito por um falante da forma como foi dito. 

Uma transcrição não é e não pode ser uma edição da fala do entrevistado (grifos 

nossos). 

 

No estudo em questão, levaram-se em conta as vogais médias pretônicas registradas 

ortograficamente com e e o. Os critérios adotados para o levantamento dos dados serão 

comentados a seguir: 

(1)  Contabilizaram-se todos os casos de repetição, até o limite estipulado de cinco 

vezes fonicamente iguais para cada item, por informante; 

(2)  Do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) foram consideradas as formas 

previstas pelo próprio questionário, com exceção da pergunta de número 92, que se 

considerou válida a resposta “pernambuquense” por apresentar a mesma estrutura da forma 

esperada (pernambucano)
34

; 

(3)  Do Questionário Semântico-Lexical (QSL) permitiu-se variação nas respostas, 

natural para o tipo de questionário, desde que tais itens fossem considerados respostas válidas 

dentro do contexto da pergunta, a exemplo de questões como a 88 (pernilongo, mosquito, 

borrachudo);  

(4)  No decurso do inquérito, se o informante menciona algum item que seja uma 

resposta prevista no questionário, tal elocução, dentro do discurso, foi considerada “livre” e 

contabilizada para o estudo em questão. Para exemplificar, ao responder “bolacha do joelho” 

para a questão de número 117 do QSL, a qual se busca como possibilidades de respostas 

rótula ou pataca, o item lexical “bolacha” foi considerado válido para efeito da questão 

pretendida; e “joelho”, válido, em elocução livre, para resposta à questão de número 122 do 

QFF; 

(5)  Quanto aos critérios específicos, os casos de vogais nasalizadas (vomitar – 

, ) foram incluídos, visto que apresentam a possibilidade de variação;  

(6)  Não se fez distinção entre a variação de gênero: “corcundo”/corcunda, por 

exemplo, para a questão de número 107 do QSL.   

                                                 
34

 Houve o registro de apenas uma ocorrência do item “pernambuquense”, dita pelo informante 1 de Aracaju 

(homem, da primeira faixa etária, do nível fundamental). 
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Mencionam-se, agora, os critérios utilizados para o descarte de ocorrências 

documentadas e não consideradas para este estudo. Dentre eles, listam-se os itens que foram 

desconsiderados na coleta dos dados: 

(1)  Os casos de alteamento, o que exigiria outro tipo de análise do comportamento 

das variantes eem posição pretônica; 

(2)  As formas diminutivas (ovelhinha) e os advérbios em mente, já citados por 

Nascentes (1953); 

(3)  Os vocábulos formados por dois ou mais radicais, os ditos “compostos” 

(quebra-molas); 

(4)  As vogais nasais (montar); 

(5)  As formas verbais relacionadas a nomes. Por exemplo, na questão 126 do QFF 

espera-se a forma “desmaio”, substantivo que descreve o ato ou efeito de desmaiar. Por isso, 

respostas como “desmaiou” não foram validadas; 

(6)  Os verbos em gerúndio, quando se espera o infinitivo. Para elucidar, 

considerou-se apenas a forma “amanhecer” para resposta à questão de número 22 do QSL, 

excluindo-se, assim, a possibilidade “amanhecendo”; 

(7)  As pretônicas provenientes de ditongos (feitiço);  

(8)  As vogais em ditongos, como acontece em anoitecer, ouvido. Retiraram-se 

também da análise os casos de ditongo resultante de processos como semivocalizações de 

consoantes – velhaco , soldado  – e epênteses de semivogal (peneu, 

adevogado, seiguro, reimando); 

(9)  Segmentos nasais emitidos como segmentos orais: ~ 

; 

(10)  A alternância entre vogais anterior e posterior (rodamoinho, no lugar de 

redemoinho); 

(11)  As questões relacionadas ao vocábulo “estrela” e “perdeu”, por já conterem na 

elaboração das questões, a propósito das questões 29 e 60 do QSL
35

. 

                                                 
35

 QSL 029: “De manhã cedo, uma estrela brilha mais e é a última a desaparecer. Como chamam esta estrela?”; 

QSL 060: “Como se diz quando a fêmea de um animal perde a cria?” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO 

ALiB, 2001, p. 23 e 26). 
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Definidos os critérios para o levantamento dos dados, tem-se em mãos o recorte. As 

últimas etapas dizem respeito à revisão do material e das transcrições para, a partir daí, dar-se 

início a etapa da codificação.  

3.7 PROCESSAMENTO ESTATÍSTICO 

Na etapa da codificação, com base nos grupos de fatores controlados nesta pesquisa, 

formou-se um arquivo de dados para cada informante. Como apontam Guy e Zilles (2007, p. 

20), num estudo quantitativo há, basicamente, três fases a serem seguidas: coleta de dados; 

resumo e apresentação dos dados; e, por fim, interpretação e explicação dos dados.  

Inicialmente, “codificar é transformar em código identificável pelos programas 

computacionais disponíveis tudo o que queremos que seja quantificado” (SCHERRE; NARO, 

2010, p. 155). Dessa forma, os dados foram submetidos à análise quantitativa por meio de um 

software específico para tal fim, o Goldvarb 2001 (ROBINSON, LAWRENCE, 

TAGLIAMONTE, 2001), que consiste na versão para Windows do pacote de programas 

Varbrul, “[...] um conjunto de programas computacionais de análise multivariada, 

especificamente estruturado para acomodar dados de variação sociolingüística” (GUY; 

ZILLES, 2007, p. 105). 

Ao fazer uma primeira leitura do arquivo de resultados, alguns problemas surgiram. 

Dentre eles, o Knockout (nocaute), isto é, “[...] um fator que, num dado momento da análise, 

corresponde a uma freqüência de 0% ou de 100% para um dos valores da variável 

dependente” (GUY; ZILLES, 2007, p. 158). Trata-se de casos em que, aparentemente, não há 

variação. Neste estudo, foram retirados e serão descritos no capítulo 4 (“casos categóricos”). 

O Goldvarb oferece, assim como o Varbrul, a possibilidade de análise em um nível 

(Binomial One Level) – o efeito de todos os fatores, individualmente, na aplicação da regra 

variável –, ou em dois níveis (Binomial Up & Down), proporcionando a significância 

estatística da rodada.  

Na análise mais utilizada, a Binomial Up & Down, num primeiro instante o programa 

determina o grau de significância dos fatores, considerando o grupo a qual pertence a variável 

independente. No próximo nível da rodada, os fatores são verificados em conjunto, o que 

possibilita combinações das mais simples até o melhor “arranjo” selecionado.  

Nesta etapa, serão obtidos os pesos relativos. Na definição de Guy e Zilles (2007, p. 

239):  
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O peso de um fator é um valor calculado pelo Varbrul (com base em um conjunto de 

dados) que indica o efeito deste fator sobre o uso da variante investigada neste 

conjunto. O valor dos pesos recai sempre no intervalo entre zero e um (0-1), em que 

um valor de zero indica que tal variante nunca acontece quando este fator está 

presente, e um valor de 1 indica que tal variante sempre ocorre quando o fator está 

presente.  

 

 A respeito do que tais programas produzem: 

Os programas da série Varbrul geram como produto final resultados numéricos 

associados aos diversos fatores dos grupos de fatores, que medem o efeito relativo 

de cada fator no fenômeno variável sob análise. São valores projetados, 

denominados pesos relativos. Os programas apresentam também valores porcentuais 

e medidas estatísticas diversas, que indicam se os grupos de fatores considerados 

pelo pesquisador são significativos do ponto de vista estatístico (SCHERRE; 

NARO, 2010, p. 161, grifos dos autores). 

 

 Quanto aos índices apresentados no capítulo seguinte (Descrição dos dados), os 

valores percentuais foram arredondados em uma casa decimal após a vírgula; os pesos 

relativos, em duas casas decimais. Dessa forma, os valores menores que 0.50 foram 

considerados como irrelevantes para a aplicação da regra; os pesos relativos entre 0.51 e 0.54 

foram interpretados como mantenedores da regra, uma vez que não influenciam diretamente a 

aplicação da regra; por fim, os pesos relativos iguais ou acima de 0.55 foram considerados 

favorecedores da regra em estudo. 

 O intuito deste estudo não será apenas o de produzir números, mas, sim, o de explicar 

o comportamento de um fenômeno linguístico por meio de análises quantitativas e 

qualitativas, apurando, então, os usos das variantes. 

 São válidas as palavras, mais uma vez, de Scherre e Naro (2010, p. 162): 

É conveniente salientar novamente que os resultados numéricos obtidos pelos 

programas só têm valor estatístico. O seu valor linguístico é atribuído e interpretado 

pelo linguista. Se o linguista for bom, certamente os resultados lhe permitirão refutar 

ou não as hipóteses estabelecidas quando da análise dos dados linguísticos. Nunca é 

demais repetir que a estatística é apenas um instrumento valioso que pode nos 

auxiliar a entender um pouco mais o comportamento de fenômenos linguísticos. 
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4 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

O estudo em pauta estabeleceu grupos de fatores para a investigação estatística do 

fenômeno linguístico: a variável dependente e variáveis independentes. Quanto ao processo 

de variação, este estudo monográfico elencou variáveis de diversas naturezas, com o intento 

maior de elucidar quais os fatores que, mais ou menos, favorecem a realização das vogais 

médias pretônicas no estado de Sergipe.  

As variáveis independentes, em seu conjunto, foram definidas e organizadas durante o 

período de Iniciação Científica do bolsista (2011 – 2013), fruto de algumas revisões e das 

experiências anteriores ao tratar o fenômeno em outras regiões brasileiras. Chegou-se, para 

esta pesquisa, a uma lista de variáveis apresentada a seguir. À medida que for possível, os 

dados serão confrontados com os estudos de Mota (1979), Silva (1989) e Soares (2004), o que 

permitirá uma visão mais abrangente do fenômeno dentro da área do “falar baiano” 

(Nascentes, 1953).  

Realizaram-se várias rodadas confrontando as variantes aberta e fechada, das quais se 

extraíram as informações que sustentarão a descrição. As tabelas que figuram em todo o 

capítulo 3 foram construídas em função das variantes mais produtivas: e

Observar-se-á, neste capítulo, o comportamento de cada grupo de fatores, ou seja, as 

possíveis interferências das variáveis independentes na aplicação da regra variável em análise, 

evidenciando-se a sua distribuição diatópica, estabelecendo-se análises e discussões.  

4.1 A VARIÁVEL DIATOPIA 

Analisam-se os dados documentados nas três cidades que compõem a rede de pontos 

de Sergipe no corpus do Projeto ALiB.  

Depreendeu-se da análise dos dezesseis inquéritos um total de 934 dados que se 

destinam às vogais anteriores, para os quais foram obtidos valores específicos para cada um 

dos fatores de variação selecionados. De forma geral, foram contabilizadas 585 ocorrências de 

vogais abertas (62,6%), contra 349 ocorrências de vogais fechadas (37,4%), observando-se, 

desde já, que as vogais médias abertas predominam em posição pretônica no estado.  

O gráfico 1 expõe os índices percentuais para cada variante do grupo das anteriores. 
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Gráfico 1 – Distribuição, em porcentagem, das variantes anteriores na rede de pontos de Sergipe 

 

Diatopicamente, o gráfico 1 apresentou os resultados para cada cidade. Os dados de 

vogal aberta prevaleceram nos três pontos, com diferenças: a cidade de Propriá, dentre as três 

cidades, teve o maior índice de , com 71,4 % das ocorrências de vogais abertas. A capital 

Aracaju (59,9 %) e Estância (59,4 %) não apresentaram diferenças entre os valores 

percentuais. 

Por meio dos valores percentuais (gráfico 1), é possível inferir que os sergipanos 

optam pelas variantes mais baixas, entretanto, os índices percentuais não são meios 

suficientes para se avaliar, de forma eficiente, um fenômeno da língua. A probabilidade, por 

sua vez, possui maior alcance, já que distingue o efeito desses fatores sobre a regra variável 

em questão. 

A tabela 1 traz mais dados: 

Tabela 1 – Vogal média anterior segundo a variável diatopia em Sergipe 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Propriá 165 / 231 71,4 0.69 

Aracaju 272 / 454 59,9 0.42 

Estância 148 / 249 59,4 0.46 

Significância: 0.01 
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As diferenças mais significativas entre as cidades se expressam nos pesos relativos, os 

quais apontam, conforme a tabela 1, para uma maior probabilidade de ocorrência do 

fenômeno apenas em Propriá, com peso de 0.69.  

Apresentados os dados da variável diatopia para as vogais anteriores, agora, serão 

apresentados os resultados das vogais médias posteriores orais Foram considerados 

694 dados; desses, contabilizaram-se 380 ocorrências de vogais abertas (54,8 %), contra 314 

ocorrências de vogais fechadas (45,2 %). Comparando-se os resultados, as vogais médias 

abertas predominaram, com índices menores, em posição pretônica, seguindo, assim, o 

mesmo comportamento das vogais anteriores.  

O gráfico 2 apresenta os índices percentuais de cada variante para as vogais médias 

posteriores. 

 

Gráfico 2 – Distribuição, em porcentagem, das variantes posteriores na rede de pontos de Sergipe 

 

O gráfico 2 indica que os valores, em percentuais, das vogais posteriores mantiveram-

se equilibrados nas três cidades. Estância, que tinha apresentado a menor taxa para as 

anteriores (conforme o gráfico 1), agora, na série das posteriores, revelou o maior índice de 

, com 57,4 % de realizações abertas, seguida por Aracaju (54 %) e Propriá (53,6 %).  

A tabela 2 amplia os dados para as vogais posteriores. 
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Tabela 2 – Vogal média posterior segundo a variável diatopia em Sergipe 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Propriá 96 / 179 53,6 0.65 

Aracaju 187 / 346 54 0.45 

Estância 97 / 169 57,4 0.43 

Significância: 0.04 

 

De acordo com os dados da tabela 2, Propriá, assim como nas vogais anteriores, mais 

uma vez, apresentou o maior peso relativo (0.65), o que revela uma maior probabilidade de 

ocorrência das vogais médias abertas  apenas nesta cidade; nas demais, em ambos os 

casos, os pesos relativos foram irrelevantes para a aplicação da regra.  

Para que se observe a distribuição das variantes abertas nos limites do “falar baiano”, 

confrontam-se os dados aqui apresentados (Sergipe – ALiB) com o município sergipano de 

Ribeirópolis (Mota, 1979), com os do APFB e do EALMG (Cardoso, 1986), com os dados de 

Salvador (Silva, 1989) e, por fim, com dados da região do semiárido baiano (Soares, 2004).  

Ressaltam-se em negrito, na tabela 3, os índices que mais se distinguem quanto à 

abertura das vogais médias, desconsiderando-se os casos de alteamento , uma vez que 

não integram esta pesquisa. 

Tabela 3 – Dados, em porcentagem, de /E/ e /O/ em amostras de fala  
 

Amostras Vogais anteriores Vogais posteriores 

     

Ribeirópolis (SE) 48,2% 19,1% 32,7% 34,9% 21,7% 43,4% 

APFB e EALMG 69% 16,4% 14,6% 50,4% 13,8% 35,8% 

Salvador (BA) 60,3% 19,4% 20,3% 57,8% 17,3% 24,9% 

Semiárido baiano 53% 25% 22% 49% 23% 29% 

Sergipe – ALiB  62,6% 37,4% - 54,8% 45,2% - 

 

Os corpora reunidos na tabela 3, não obstante apresentarem metodologias 

diferenciadas e registros dos casos de alteamento, revelam que o fenômeno das vogais médias 

pretônicas possui uma alta expressividade na área do “falar baiano”. De forma geral, os 

índices apresentados na tabela acima corroboram a predominância das vogais médias abertas, 

tanto no que diz respeito à vogal da série das anteriores, quanto à da série das posteriores. 

Indicam, pois, a tendência de abertura das vogais pretônicas na área do “falar baiano”.  
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4.2 AS VARIÁVEIS SOCIAIS 

Três variáveis extralinguísticas foram pesquisadas: o sexo, a faixa etária e o nível de 

escolaridade do(a) informante.  

É válido ressaltar que o nível de escolaridade foi desconsiderado para este estudo, haja 

vista a impossibilidade de comparação dos dados. Seguindo a metodologia do Projeto ALiB, a 

estratificação em dois níveis (ensino fundamental incompleto versus ensino superior 

completo) só pode ser verificada nas capitais brasileiras, e aí inclui o caso de Aracaju. Nas 

demais cidades interioranas (Propriá e Estância), apenas indivíduos do nível fundamental 

incompleto de escolaridade foram escolhidos para compor o corpus nacional do Projeto, fato 

que inviabiliza eventuais comparações entre os informantes oriundos da capital e das cidades 

do interior.  

Verificam-se os dados referentes à variável social faixa etária nas tabelas 4 e 5: 

Tabela 4 – Vogal média anterior segundo a variável faixa etária 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Faixa etária I 238 / 412 57,8 0.35 

Faixa etária II 347 / 522 66,5 0.62 

Significância: 0.01 

 

Tabela 5 – Vogal média posterior segundo a variável faixa etária 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Faixa etária I 151 / 316 47,8 0.38 

Faixa etária II 229 / 378 60,6 0.60 

Significância: 0.04 

 

Consoante se observa por meio das tabelas 4 e 5, há uma estratificação do fenômeno 

conforme a análise das duas faixas etárias consideradas pela metodologia do Projeto ALiB: a 

faixa etária I, compreendendo informantes de 18 a 30 anos, e a faixa etária II (50 a 65 anos). 

Nos dois casos –  e  –, os informantes da faixa etária II, os mais velhos, 

comportam-se de modo semelhante, com pesos de 0.62 e 0.60, respectivamente. Essa 

característica evidencia uma clara distinção entre as diferentes gerações, visto que os falantes 

mais velhos fazem uso do abaixamento (as variantes abertas). As diferenças entre as duas 

faixas etárias foram bastante significativas para apontar que os mais jovens preferem a 

manutenção (as variantes fechadas). Trabalho como o de Silva (1989) já revelara que os 

falantes mais velhos mantêm a variante mais baixa. 
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Com o intuito de esclarecer melhor os dados apresentados para a variável faixa etária, 

fizeram-se os cruzamentos entre a faixa etária (Faixa I e Faixa II) e diatopia (Propriá, Aracaju 

e Estância). Seguem os dados desse cruzamento para as vogais anteriores (tabela 6): 

Tabela 6 – Vogal média anterior segundo o cruzamento faixa etária versus diatopia 

Fatores Propriá Aracaju Estância 

 A./T. % P.R. A./T. % P.R. A./T. % P.R. 

Faixa I 62/91 68,1 0.56 109/190 57,4 0.44 67/131 51,1 0.38 

Faixa II 103/140 73,6 0.62 163/264 61,7 0.49 81/118 68,6 0.56 

Significância: 0.01 

 

Os dados permitem apontar que nas três cidades os pesos relativos da segunda faixa 

superaram os da primeira, com destaque para os informantes mais velhos de Propriá, que 

obtiveram o maior peso relativo (0.62). Em Aracaju, o cruzamento foi inexpressivo, com 

pesos abaixo de 0.50. A maior divergência entre as duas faixas etárias se dá na cidade de 

Estância (diferença aproximada de 0.18 entre os pesos relativos), na qual se observa, também, 

uma maior incidência de  entre os mais velhos. 

No grupo das posteriores, o cruzamento faixa etária x diatopia foi excluído em todas 

as rodadas.  

Na tabela 7, apresentam-se os dados percentuais. 

Tabela 7 – Vogal média posterior segundo o cruzamento faixa etária versus diatopia 

 

Fatores Propriá Aracaju Estância 

 A./T. % A./T. % A./T. % 

Faixa I 42/86 48,8 69/144 47,9 40/86 46,5 

Faixa II 54/93 58,1 118/202 58,4 57/83 68,7 

 

A segunda variável social analisada é o sexo. Tanto para as vogais anteriores quanto 

para as posteriores essa variável não foi significativa, não sendo selecionada pelo Goldvarb 

2001.  

Esses dados podem ser visualizados nas tabelas 8 e 9: 
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Tabela 8 – Vogal média anterior segundo a variável sexo 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

Homem 279 / 443 63 

Mulher 306 / 491 62,3 

 

Tabela 9 – Vogal média posterior segundo a variável sexo 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

Homem 202 / 341 59,2 

Mulher 178 / 353 50,4 

 

Diante dessa realidade, a variável sexo não foi selecionada como relevante, 

provavelmente, porque há um equilíbrio entre os dois sexos, se forem considerados todos os 

informantes da pesquisa. Para a variante , como aponta a tabela 8, os homens e as mulheres 

praticamente apresentam a mesma frequência de vogais abertas; para a variante , a 

diferença entre os índices é de 8,8 %.  

A variável sexo mostrou-se estatisticamente válida quando realizado o cruzamento 

com a variável diatopia. Apresentam-se os dados desse cruzamento nas tabelas 10 e 11. 

Tabela 10 – Vogal média anterior segundo o cruzamento sexo versus diatopia 

 

Fatores Propriá Aracaju Estância 

 A./T. % P.R. A./T. % P.R. A./T. % P.R. 

Homem 67/95 70,5 0.53 122/191 63,9 0.59 90/157 57,3 0.49 

Mulher 98/136 72,1 0.75 150/263 57 0.32 58/92 63 0.44 

Significância: 0.02 

 

Tabela 11 – Vogal média posterior segundo o cruzamento sexo versus diatopia 

 

Fatores Propriá Aracaju Estância 

 A./T. % P.R. A./T. % P.R. A./T. % P.R. 

Homem 40/79 50,6 0.64 99/153 64,7 0.61 63/109 57,8 0.44 

Mulher 56/100 56 0.66 88/193 45,6 0.33 34/60 56,7 0.41 

Significância: 0.02 

 

A partir dos valores elencados nas tabelas 10 e 11, percebe-se que o cruzamento entre 

as variáveis sexo e diatopia merece alguns comentários. Na capital Aracaju, os homens são os 

responsáveis pelos maiores índices da variante aberta: peso relativo de 0.59 para a variante 

anterior aberta e 0.61 para a variante posterior aberta. As diferenças entre os pesos, nos casos, 
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apontam que o sexo é um fator condicionador, já que assinala uma clara distinção entre 

homens e mulheres.   

Em Propriá, o comportamento foi divergente do que se esperava. Para o , os 

homens obtiveram um peso relativo de 0.53 e as mulheres um peso maior (0.75), 

demonstrando uma clara preferência destas pela forma aberta. Quanto à variante , os pesos 

se comportaram de forma praticamente igual: peso relativo de 0.64 para os homens contra um 

peso relativo de 0.66 para as mulheres de Propriá. A diferença detectada entre os pesos das 

mulheres em relação à fala dos homens é de 0.02.  

Em Estância, os valores encontrados foram inferiores a 0.50 (anterior e posterior), 

sendo pouco significativos para traçar o perfil dessas duas variáveis em cruzamento com a 

diatopia. Entretanto, é possível notar que os homens apresentaram, semelhante ao 

comportamento da capital, pesos maiores em relação às mulheres, com uma maior diferença 

no grupo da vogal anterior.  

Outro cruzamento possível: sexo x faixa etária. Esse cruzamento só foi relevante 

apenas para a vogal posterior. A tabela 12 reúne os dados percentuais para a vogal anterior. 

Tabela 12 – Vogal média anterior segundo o cruzamento sexo versus faixa etária 

Fatores Homem Mulher 

 A./T. % A./T. % 

Faixa I 122/214 57 116/198 58,6 

Faixa II 157/229 68,6 190/293 64,8 

 

Os dados da tabela 12, referentes ao cruzamento da variável sexo x faixa etária, 

mostraram-se equilibrados, com predominância da vogal aberta na fala dos mais velhos (faixa 

etária II), tanto para os homens quanto para as mulheres. 

A tabela 13 reúne os dados da variante posterior: 

Tabela 13 – Vogal média posterior segundo o cruzamento sexo versus faixa etária 

 

Variação Diagenérica /  

Diageracional 

Ocorrências 

A./T. % P.R. 

Homem Faixa I 86/170 50,6 0.46 

Faixa II 116/171 67,8 0.63 

Mulher Faixa I 65/146 44,5 0.40 

Faixa II 113/207 54,6 0.50 

Significância: 0.00 
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O cruzamento sexo x faixa etária, no grupo das vogais posteriores, confirmou a 

probabilidade de maior uso da vogal aberta entre os informantes mais velhos (faixa etária II), 

sobretudo na fala dos informantes do sexo masculino (peso relativo de 0.63).  

4.3 AS VARIÁVEIS LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Das variáveis lançadas neste estudo, estas foram as de menor valor: o tipo de 

questionário e o tipo de elocução.  

Quanto à variável tipo de questionário, pretendia-se apurar se o Questionário Fonético-

Fonológico (QFF) ou o Questionário Semântico-Lexical (QSL) teriam alguma influência no 

comportamento das vogais antes da sílaba tônica. Os dados pertencentes às anteriores foram 

reunidos na tabela 14 e apontam uma maior probabilidade de encontrar a variante aberta no 

QSL.  

Tabela 14 – Vogal média anterior segundo a variável tipo de questionário 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

QFF 264 / 422 62,6 0.24 

QSL 321 / 512 62,7 0.73 

Significância: 0.01 

 

Nas posteriores, a variável tipo de questionário foi excluída pelo programa. 

Obtiveram-se, somente, dados percentuais: 

Tabela 15 – Vogal média posterior segundo a variável tipo de questionário 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

QFF 140 / 330 42,4 

QSL 240 / 364 65,9 

 

Quanto à segunda variável linguístico-discursiva – o tipo de elocução –, objetivava-se 

apurar uma possível influência do contexto (monitorado/livre) no momento em que se obteve 

cada item. E, dessa forma, verificar se o tipo de elocução teria alguma interferência na 

realização aberta/fechada das vogais pretônicas.  

Apresentam-se os dados da variante aberta anterior (tabela 16): 
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Tabela 16 – Vogal média anterior segundo a variável tipo de elocução  

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Monitorada 563 / 893 63 0.52 

Livre 22 / 41 53,7 0.18 

Significância: 0.01 

 

É possível verificar que o discurso monitorado tenderia à aplicação da regra (peso 

relativo de 0.52). O discurso livre, no entanto, mostrou-se completamente irrelevante (peso 

relativo de 0.18). 

Da mesma forma que o tipo de questionário, o tipo de elocução não foi selecionado 

para o grupo das posteriores. A tabela 17 traz os dados percentuais:    

Tabela 17 – Vogal média posterior segundo a variável tipo de elocução 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

Monitorada 375 / 676 55,5 

Livre 5 / 18 27,8 

 

Alguns problemas surgiram após um exame das tabelas referentes às variáveis 

linguístico-discursivas. O primeiro deles diz respeito à exclusão do programa das duas 

variáveis para as posteriores, o que anula qualquer tipo de comparação.  

A variável tipo de elocução não pode ser considerada favorecedora para a realização 

do fenômeno. Se a hipótese inicial estivesse correta, possivelmente, o número de vogais 

abertas seria encontrado em maior número no discursivo menos monitorado, isto é, no 

discurso livre, visto que a variante prestigiada é a fechada. 

Apesar de elevadas taxas percentuais, os dados não refletem essa realidade. No 

discurso monitorado, era esperado um comportamento do informante propenso às variantes 

fechadas. Por sua vez, em situações livres, esperava-se um número expressivo de formas 

abertas, já que o informante não estaria, assim, preocupado com sua própria fala.  

Certamente, pode ter havido pouca precisão na identificação do estilo. Outro problema 

está relacionado à seleção dos questionários do ALiB para a constituição do corpus desta 

pesquisa. O QFF e o QSL representam um estilo de fala mais monitorado, já que são dirigidos 

à obtenção de respostas específicas. São poucos os momentos em que os informantes se 

sentem “livres” para comentar ou relatar algo, fato que justifica o número bastante reduzido 

de respostas no estilo livre.   
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Ao analisar as respostas classificadas como “livres”, observou-se, ainda, um 

enviesamento dos dados em relação aos itens coletados. As ocorrências obtidas no estilo de 

discurso livre, coincidentemente, têm forte favorecimento à manutenção ou ao alteamento 

(cebola, prefeito, pescoço, tomate, colher, ovelha, trovão), e não ao abaixamento. 

Essas duas variáveis devem ser revistas para as próximas codificações na ampliação 

do corpus.  

4.4 AS VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS 

Exploram-se, nesta seção, as variáveis mais relevantes para a explicação da variação 

aqui apresentada: as variáveis linguísticas. A primeira variável listada será a vogal acentuada 

seguinte, a mais importante e presente em toda a literatura existente da área.   

4.4.1 Contexto vocálico seguinte: vogal acentuada  

Chega-se, então, ao contexto mais revelador do fenômeno das vogais médias 

pretônicas. Os demais estudos já evidenciaram a importância dessa variável linguística ao 

constatar o papel preponderante da vogal tônica no comportamento da vogal em posição 

pretônica. Buscou-se apurar e identificar as vogais que são relevantes para a aplicação da 

regra em estudo. Essas vogais são classificadas conforme o modelo de Câmara Júnior (2009).  

A tabela 18 trata dos índices e pesos relativos das vogais das sílabas tônicas no grupo 

das anteriores: 

Tabela 18 – Vogal média anterior segundo a variável vogal acentuada seguinte 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 24 / 41 58,5 0.01 

 57 / 57 100 1.00 

 101 / 118 85,6 0.48 

 8 / 18 44,4 0.02 

 128 / 141 90,8 0.95 

 94 / 110 85,5 0.40 

 9 / 9  100 1.00 

 12 / 19 63,2 0.03 

Significância: 0.01 

 

O primeiro comentário referente à tabela 18 dirige-se aos casos categóricos, isto é, 

casos em que não houve variação. As vogais tônicas que se apresentam como casos 

categóricos: a vogal média-baixa anterior oral e a vogal média posterior nasal. São exemplos 
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da vogal : elétrico , presépio , geleia . Os exemplos da vogal 

 foram registrados apenas em vocábulos da classe dos advérbios (nove ocorrências): 

anteontem e suas variações: 

Colocando-se ao lado os casos categóricos, o único contexto favorecedor, com peso 

relativo de 0.95, foi quando a pretônica está diante de uma tônica  – vogal média anterior 

nasal –, visualizada nos casos de terreno , sereno , fervendo , 

dezembro , setembro .  

O tipo de vogal tônica também relevou contextos de não favorecimento à variante 

aberta, os quais seguem arrolados no quadro 16: 

Vogal acentuada seguinte Exemplos  

 111 ocorrências: peneira , prefeito , defesa 

, anoitecer  
 4 ocorrências relacionadas aos itens terçol e escola: 

 
 51 ocorrências: cebola , pescoço   
 7 ocorrências de seguro  

Quadro 16 – Casos categóricos da vogal pretônica anterior fechada – Vogal acentuada seguinte 

 

A leitura do quadro 16 permite afirmar que as tônicas fechadas  favorecem a 

realização de pretônicas também fechadas. Além disso, a vogal alta posterior oral  e a 

vogal média-baixa posterior oral  foram categóricas à manutenção, entretanto o número de 

ocorrências foi bem ínfimo (sete e quatro, respectivamente), não sendo possível tecer 

qualquer conclusão. Passa-se aos dados da vogal tônica para a posterior: 

 Tabela 19 – Vogal média posterior segundo a variável vogal acentuada seguinte 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 18 / 56 32,1 0.06 

 44 / 53 83 0.86 

 73 / 110 66,4 0.89 

 60 / 60 100 1.00 

 14 / 22 63,6 0.15 

 26 / 31 83,9 0.74 

 4 / 25 16 0.01 

 1 / 5 20 0.63 

 8 / 10 80 0.83 

Significância: 0.04 
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A análise da tabela 19 permite afirmar que não há variação da pretônica quando a 

posição da sílaba tônica é ocupada por uma vogal média-baixa posterior oral . Para 

exemplificar: cotó , gogó , toró .  

Novamente, deixando-se de lado os casos categóricos, com peso relativo de 0.89, 

observa-se o comportamento da vogal baixa central oral : botar , advogado 

Outro contexto favorecedor: quando a tônica é uma vogal média-baixa anterior 

oral (peso de 0.86). A vogal  ocorre em colegas . 

As nasais têm forte favorecimento à regra de abaixamento da pretônica quando 

ocupam a posição tônica: a vogal alta posterior nasal , com peso relativo de 0.83,em 

corcunda , por exemplo; a vogal média anterior nasal , com peso de 0.74, no 

caso de inocente  e de novembro ; e a vogal média posterior nasal , com 

peso de 0.63, a qual ocorreu na palavra “temporona” como resposta à questão do 

QSL pertencente ao campo semântico fenômenos atmosféricos (“chuva temporona”). 

Como foi feito para a vogal anterior, registram-se, agora, os contextos de não 

favorecimento da vogal tônica para o grupo das posteriores (quadro 17). 

Vogal acentuada seguinte Exemplos  

 112 ocorrências: torneira , ovelha , correio , 
morreu , pistoleiro , caloteira  

 36 ocorrências: coroa , abortou  
 14 ocorrências: dormindo , fominha  

Quadro 17 – Casos categóricos da vogal pretônica posterior fechada – Vogal acentuada seguinte 

 

De acordo com a leitura do quadro 17, observa-se, mais uma vez, que o contexto 

marcado por tônicas fechadas  favorece a realização de pretônicas com timbres 

fechados, além dos casos categóricos da vogal alta anterior nasal  em posição tônica. 

Para testar essas vogais, quando inacentuadas, lança-se outra variável: a vogal 

inacentuada seguinte.  

4.4.2 Contexto vocálico seguinte: vogal inacentuada  

Desprezando-se os contextos tônicos, para essa variável linguística coloca-se em 

verificação o contexto marcado por uma vogal inacentuada seguinte à pretônica, observando 

um possível espraiamento de traços de outra vogal átona.  
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Veja-se o comportamento da vogal anterior: 

Tabela 20 – Vogal média anterior segundo a variável vogal inacentuada seguinte 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 31 / 62 50 0.14 

 31 / 31 100 1.00 

 47 / 49 95,9 0.96 

 7 / 10 70 0.21 

 16 / 16 100 1.00 

 4 / 6 66,7 0.05 

 16 / 17 94,1 0.37 

Significância: 0.01 

 

Observando os valores obtidos na tabela 20, dois casos foram categóricos para a 

variável vogal inacentuada seguinte: a vogal média-baixa anterior oral e a vogal baixa 

central nasal No primeiro caso, há as seguintes palavras: elefante , televisão 

; no segundo, as ocorrências restringem-se às formas pernambucano 

 e “pernambuquense”  

Excluindo-se os casos categóricos, o outro caso de vogal inacentuada favorecedora à 

aplicação da regra é a vogal baixa central oral , com peso de 0.96, que ocorre em rezadeira 

, retardada , conversador . 

 Não houve casos de  antes de: 

Vogal inacentuada seguinte Exemplos  

 39 ocorrências: fevereiro , mercearia [, 
redemoinho  

 14 ocorrências do item menopausa  
 3 ocorrências: melhorou , redemoinho  
 1 ocorrência do item desembocadura  

Quadro 18 – Casos categóricos da vogal pretônica anterior fechada – Vogal inacentuada seguinte

 

Nos casos reunidos no quadro 18, ocorreu categoricamente a variante fechada , 

sobretudo quanto esta se encontra diante de outra vogal átona de timbre fechado . Os 

casos de  foram encontrados apenas em vocábulos únicos (menopausa e desembocadura), 

impossibilitando, assim, uma avaliação precisa desses contextos. 

Descrevem-se os resultados para a pretônica posterior: 
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Tabela 21 – Vogal média posterior segundo a variável vogal inacentuada seguinte 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 55 / 68 80,9 0.73 

 13 / 13 100 1.00 

 24 / 24 100 1.00 

 2 / 3 66,7 0.02 

 9 / 18 50 0.05 

 28 / 28 100 1.00 

 1 / 1 100 1.00 

Significância: 0.04 

 

Não houve variação da pretônica diante das seguintes átonas: da vogal média-baixa 

anterior oral  – coletivo ; da vogal baixa central oral [a] – coração ; da 

vogal alta posterior oral  – trovoada ; da vogal média anterior nasal , em 

apenas um caso de torrencial .  

Além dos casos categóricos, o único contexto favorecedor mostrou-se diante de uma 

vogal alta anterior oral , com peso de 0.73, registrada em procissão , prostituta 

, obrigado .  

Não houve casos de  antes de: 

Vogal inacentuada seguinte Exemplos  

 5 ocorrências: protetor  e saboneteira .  
Quadro 19 – Caso categórico da vogal pretônica posterior fechada – Vogal inacentuada seguinte

4.4.3 Posição da vogal pretônica com relação à tônica 

Ainda em relação às vogais, foi proposta mais uma variável linguística: a posição da 

vogal pretônica com relação à sílaba tônica. Sendo assim, essa variável foi composta pelos 

seguintes fatores: 

(a)  Distância I – refere-se às pretônicas que estão em posição contígua à sílaba 

tônica, como ocorre nos casos de menino, defunto, penada, peteca, trovão, borralho, tomada, 

moída, sovaco; 

(b)  Distância II – faz menção à posição não contígua à tônica, ou seja, nos 

contextos em que há, pelo menos, uma vogal também átona entre a pretônica e a sílaba tônica. 

São exemplos do segundo tipo: cerração, deficiente, pernilongo, lotação, botequim, vomitar, 

entre outros. 
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Essa variável linguística só se revela importante quando cruzada com as vogais 

acentuadas e as vogais inacentuadas, excluindo-se, pois, os casos categóricos. Na tabela 22, 

expõem-se os dados do cruzamento para a variante anterior: 

Tabela 22 – Vogal média anterior segundo o cruzamento vogal acentuada/inacentuada 

versus posição com relação à tônica 

Fatores Posição contígua à tônica 

(distância I) 

Posição não contígua à tônica 

(distância II) 

 0.46 0.44 

 0.78 0.95 

 - 0.65 

 0.33 - 

 0.39 - 

 0.78 - 

 - 0.62 

 0.51 0.46 

Significância: 0.00 

 

Para a variante anterior , a posição contínua à tônica é favorecida pela vogal central 

oral e nasal, com pesos relativos de 0.78 para ambas, como é possível observar em pecado e 

perdão. Em posição não contígua à tônica, o cruzamento (tabela 22) revelou que as seguintes 

vogais inacentuadas têm forte favorecimento à variante aberta: a vogal baixa central oral 

(peso relativo de 0.95), a vogal alta posterior oral e a vogal média posterior nasal. Seguem os 

exemplos: retardada , interruptor , “ternontontem”   

Na tabela 23, apresentam-se os dados dos cruzamentos para a variante posterior: 

Tabela 23 – Vogal média posterior segundo o cruzamento vogal acentuada/inacentuada 

versus posição com relação à tônica 

Fatores Posição contígua à tônica 

(distância I) 

Posição não contígua à tônica 

(distância II) 

 0.31 0.81 

 0.81 - 

 0.65 - 

 - 0.67 

 - 0.46 

 0.43 - 

 0.83 - 

 0.15 - 

 0.19 - 

 0.79 - 

Significância: 0.00 
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Para a variante posterior , a posição contígua mostrou-se favorecida, conforme a 

tabela 23, pela vogal média anterior nasal (peso de 0.83) e pela vogal média-baixa anterior 

oral (0.81), como ocorrem nos itens inocente e colegas . Outras vogais 

favorecedoras à posição tônica: a vogal alta posterior nasal e a vogal baixa central oral: 

corcunda  e botar . O cruzamento (vogal inacentuada x posição não 

contígua) favoreceu duas vogais nesse contexto: a vogal alta anterior oral (peso de 0.81) e a 

vogal média-baixa posterior oral (peso de 0.67). Ocorrem em: prostituta e 

mocotó .  

4.4.4 Posição da vogal pretônica na palavra 

Verifica-se, agora, a posição da vogal pretônica na palavra. Dessa forma, foram 

lançadas três opções:  

(a)  Posição inicial depois de pausa (inicial absoluta), como nos casos de 

escola/elétrico e orvalho/obrigado; 

(b)  Posição em sílaba inicial precedida de consoante ou grupo consonantal, como 

ocorre em desmaio/presente e em botar/trovão; 

(c)  Posição em sílaba não inicial, exemplificada por falecido e adotado. 

Mostram-se os dados, para as variantes anterior e posterior, nas tabelas 24 e 25: 

Tabela 24 – Vogal média anterior segundo a variável posição da vogal pretônica na 

palavra 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Inicial absoluta 30 / 36 83,3 0.37 

Em sílaba inicial 

precedida de 

consoante/grupo 

consonantal 

 

467 / 738 

 

63,3 
 

0.59 

Em sílaba não inicial 88 / 160 55 0.19 

Significância: 0.01 
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Tabela 25 – Vogal média posterior segundo a variável posição da vogal pretônica na 

palavra 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Inicial absoluta 19 / 52 36,5 0.18 

Em sílaba inicial 

precedida de 

consoante/grupo 

consonantal 

 

288 / 485 

 

59,4 
 

0.70 

Em sílaba não inicial 73 / 157 46,5 0.10 

Significância: 0.04 

 

Nos dois casos, tanto para a variante anterior quanto para a posterior, é possível 

perceber que o único contexto em que a posição da vogal pretônica revelou-se importante foi 

quando esta se encontra precedida de uma consoante ou grupo consonantal, com pesos 

relativos de 0.59 e 0.70, respectivamente. Os demais contextos foram insignificantes. 

Em ambos os casos, possivelmente, a consoante precedente exerce algum tipo de 

influência sobre a realização aberta da vogal pretônica, uma vez que esse contexto foi o mais 

expressivo. É o que será verificado na análise da variável consoante precedente.  

4.4.5 Contexto consonântico precedente 

Os segmentos consonantais foram distribuídos de acordo com o modo de articulação, 

lugar/ponto de articulação e o grau de vozeamento, conforme o modelo adotado e descrito por 

Cristófaro Silva (2009, 2011). Apuram-se os contextos que se apresentam favoráveis à 

aplicação da regra.  

Os percentuais e as probabilidades de aplicação para a pretônica  vêm descritos na 

tabela 26. 
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Tabela 26 – Vogal média anterior segundo a variável contexto consonântico precedente 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 142 / 200 71 0.99 

 4 / 8  50 0.01 

 85 / 109 78 0.52 

 20 / 68 29,4 0.02 

 15 / 15 100 1.00 

 14 / 38 36,8 0.47 

 23 / 44 52,3 0.31 

 31 / 70 44,3 0.01 

 8 / 10 80 0.40 

 101 / 142 71,1 0.08 

 25 / 45 55,6 0.68 

 6 / 27 22,2 0.02 

 34 / 58 58,6 0.73 

 47 / 54 87 0.99 

Significância: 0.01 

 

Inicialmente, é importante chamar a atenção para o único contexto consonântico 

precedente categórico: , em quinze ocorrências, com peso relativo de 1.00. As ocorrências 

dizem respeito, em sua totalidade, ao item questão .  

Além desse caso categórico, os maiores valores encontrados foram para a lateral 

alveolar vozeada
36

 e a oclusiva bilabial desvozeada, ambas com o mesmo peso relativo de 

0.99. É o que ocorre nos casos de televisão , coletivo , pecado 

, pernambucano .  

Outros contextos favorecedores à aplicação da regra de variação: o tepe alveolar 

vozeado (peso de 0.73) e a nasal bilabial vozeada, com peso relativo de 0.68. Esses segmentos 

consonantais, precedentes à pretônica, ocorrem nas seguintes respostas: presente 

emedalha . 

O contexto consonântico precedente marcado pela oclusiva alveolar desvozeada [t] 

apresentou um leve favorecimento, com peso relativo de 0.52, ocorrendo, por exemplo, no 

item interruptor 

O único contexto consonântico precedente favorecedor da variante fechada  foi 

listado no quadro a seguir:

                                                 
36

 De acordo com a literatura, as consoantes alveolares são mais baixas em relação à sua articulação, o que 

explicaria o favorecimento das médias-baixas.  
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Consoante precedente Exemplos  

 4 ocorrências do item benzedeira  
Quadro 20 – Caso categórico da vogal pretônica anterior fechada – Contexto consonântico precedente 

 

Reúnem-se, na tabela 27, os dados pertencentes ao comportamento da consoante 

precedente para a variante posterior. 

Tabela 27 – Vogal média posterior segundo a variável contexto consonântico precedente 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 10 / 10 100 1.00 

 31 / 73 42,5 0.10 

 15 / 68 22 0.12 

 30 / 42 71,4 1.00 

 113 / 159 71,1 0.46 

 21 / 27 77,8 0.27 

 22 / 38 57,9 0.62 

 16 / 33 48,5 0.84 

 2 / 2 100 1.00 

 4 / 41 9,8 0.08 

 40 / 53 75,5 0.99 

 55 / 82 67,1 0.25 

 2 / 5 40 0.34 

Significância: 0.04 

 

Com base nos dados da tabela 27, os contextos consonânticos mais favorecedores, 

para a variante posterior, foram: a oclusiva bilabial desvozeada, a oclusiva alveolar vozeada, a 

fricativa glotal, a nasal alveolar vozeada, a fricativa alveolar desvozeada e, enfim, a fricativa 

labiodental vozeada.  

O primeiro comentário está relacionado aos casos categóricos. A consoante , 

identificada em dez ocorrências, foi encontrada nas formas pocã , temporona 

, temporal ; a consoante glotal [h] foi registrada no item enrolado 

, em apenas duas ocorrências.  

Outras consoantes favorecedoras são: a consoante [d], com peso relativo de 1.00
37

, 

encontrada nas palavras adotivo , adotado , dordolhos ; e a 

consoante , verificada nos casos de inocente , novembro  e menopausa 

, com peso relativo de 0.99.  

                                                 
37

 Peso relativo aproximado (0.997). 
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Apresentando peso relativo de 0.84, a consoante  evidenciou, também, 

favorecimento à regra, como ocorre em soluço . Por fim, a alveolar vozeada , com 

peso de 0.62, nos casos de advogado , por exemplo. 

A variante aberta  não foi encontrada precedida pelas seguintes consoantes:

Consoante precedente Exemplos  

 1 ocorrência no item fominha   
 6 ocorrências no item joelho  
 2 ocorrências no item melhorou  

Quadro 21 – Casos categóricos da vogal pretônica posterior fechada – Contexto consonântico precedente 

4.4.6 Contexto consonântico seguinte 

Os segmentos consonantais observados no contexto seguinte são os mesmos já 

considerados no contexto precedente.  

Seguem-se os resultados da vogal média anterior: 

Tabela 28 – Vogal média anterior segundo a variável contexto consonântico seguinte 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 8 / 35 22,9 0.99 

 40 / 46 87 0.87 

 20 / 51 39,2 0.22 

 19 / 19 100 1.00 

 18 / 68 26,5 0.19 

 15 / 39 38,5 0.09 

 50 / 91 54,9 0.03 

 83 / 96 86,5 0.88 

 9 / 12 75 0.03 

 159 / 178 89,3 0.60 

 2 / 50 4 0.01 

 13 / 42 31 0.66 

 92 / 100 92 0.99 

 3 / 5 60 0.62 

Significância: 0.01 

 

As ocorrências de  – consoante oclusiva velar desvozeada – no item pecado, no 

contexto de consoante seguinte, não obtiveram variação (único caso categórico registrado).  

Respaldando-se na tabela 28, percebe-se que a oclusiva bilabial vozeada e a consoante 

lateral alveolar vozeada (ambas com peso de 0.99), a fricativa alveolar vozeada (0.88), a 
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oclusiva alveolar desvozeada (0.87), o tepe alveolar vozeado (0.66), a lateral palatal vozeada 

(0.62) e a fricativa glotal (0.60), nessa ordem, contribuíram para o abaixamento.  

Para ilustrar, listam-se exemplos, obedecendo à ordem decrescente dos pesos relativos: 

 – neblina;  – relâmpago;  – dezembro, rezadeira; – setembro, retardado;  – 

sereno;  – velhaco;  – perfume, perguntar, fervendo, pernambucano. No caso da 

lateral palatal vozeada, o peso relativo encontrado de 0.62 não reflete, de forma satisfatória, o 

comportamento desta consoante em posição seguinte à tônica. O número de casos registrados 

(cinco) inviabiliza observar o comportamento da consoante  de forma mais ampla, em 

outros contextos. 

Listam-se, no quadro 22, os casos de favorecimento à vogal fechada:

Consoante seguinte Exemplos  

 7 ocorrências: seguro  
 6 ocorrências: varejeira  
 31 ocorrências: remando  

Quadro 22 – Casos categóricos da vogal pretônica anterior fechada – Contexto consonântico seguinte

Os valores da variável consoante seguinte para a variante posterior são descritos na 

tabela 29:

Tabela 29 – Vogal média posterior segundo a variável contexto consonântico seguinte

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

 14 / 14 100 1.00 

 13 / 19 68,4 0.01 

 69 / 76 90,8 0.78 

 1 / 2 50 0.01 

 16 / 17 94,1 0.98 

 36 / 37 97,3 0.95 

 35 / 78 44,9 0.22 

 36 / 44 81,8 0.11 

 3 / 3 100 1.00 

 49 / 154 31,8 0.46 

 6 / 58 10,3 0.05 

 27 / 62 43,5 0.72 

 73 / 93 78,5 0.92 

 1 / 8 13 0.01 

Significância: 0.04 

 

A tabela 29 mostra que não houve variação quando a pretônica posterior é seguida 

pela oclusiva bilabial desvozeada  – menopausa –, ou por uma fricativa 
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alveopalatal desvozeada  – prostituta . Nesses casos, o número de ocorrências 

foi bastante reduzido.  

As consoantes velares (desvozeada e vozeada) seguintes à pretônica, com pesos 

relativos de 0.98 e 0.95, respectivamente, contribuíram, de forma eficaz, para o abaixamento. 

São exemplos: trocados , desembocadura , pocã , advogado 

 e gogó .  

A lateral alveolar vozeada , mais uma vez, apresentou um elevado peso relativo: 

0.92, presente nas palavras colegas , coletivo , soluço .  

Com pesos relativos um pouco menores, mas significativos, tiveram relevância a 

oclusiva alveolar desvozeada  (peso de 0.78) e o tepe alveolar vozeado (peso de 0.72): botar 

, cotó , adotiva , coração . 

Por fim, não houve registro de vogal pretônica aberta seguida destas consoantes: 

Consoante seguinte Exemplos  

 8 ocorrências: tornozelo  
 7 ocorrências: saboneteira  

Quadro 23 – Casos categóricos da vogal pretônica posterior fechada – Contexto consonântico seguinte

4.4.7 Constituição da sílaba em que se encontra a vogal pretônica 

Buscou-se averiguar, também, o padrão silábico, com o intuito maior de apurar a 

estrutura silábica mais favorável à aplicação do fenômeno. Foram considerados, ao todo, seis 

padrões silábicos do português, a saber: V, VC, CV, CVC, CCV, CCVC. 

Após processar os dados no Goldvarb, a variável constituição da sílaba não se mostrou 

estatisticamente relevante, sendo recusada em várias rodadas do programa.  

A seguir, organizam-se na tabela 30 os dados percentuais para o : 

Tabela 30 – Vogal média anterior segundo a variável constituição da sílaba  

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

V 30 / 37 81,1 

CV 369 / 645 57,2 

CCV 35 / 56 63 

CVC 151 / 191 79,1 
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Alguns comentários são pertinentes. Os valores percentuais assinalam a maior taxa 

percentual (81,1 %) de vogais abertas nos vocábulos constituídos de apenas uma vogal (V). 

Nesse caso, encontram-se as ocorrências de elétrico e elefante.  

No padrão silábico CV (remando, por exemplo), identifica-se o maior número de casos 

(645) e o menor índice percentual da variante aberta (57,2 %). Os outros padrões CVC 

(tempestade) e CCV (presépio) também mantiveram taxas elevadas de . 

O padrão VC não foi marcado para a variante aberta. Contabilizaram-se cinco 

ocorrências na estrutura da variante fechada, nos casos de esquerdo , espiga 

 e escola . Não foi registrado nenhum caso de sílaba com o padrão CCVC. 

Descrevem-se os valores percentuais para o : 

Tabela 31 – Vogal média posterior segundo a variável constituição da sílaba  

Fatores Aplicação / Total Valores (%) 

V 14 / 47 29,8 

CV 268 / 466 57,5 

CCV 43 / 69 62,3 

VC 5 / 5 100 

CVC 38 / 94 40,4 

CCVC 12 / 13 92,3 

 

O padrão constituído de apenas uma vogal (V) e o CVC apresentaram os menores 

índices percentuais da variante . São exemplos: obrigado e ovelha, para o primeiro padrão; 

corcunda e torneira para o segundo.   

O padrão VC, com cinco ocorrências, mostrou-se categórico à variante aberta (100 % 

dos casos), como ocorre em orvalho. O padrão CCVC (92,3 %) foi identificado apenas num 

único item: prostituta. Os padrões silábicos CCV (procissão) e CV (botar, colega) registraram, 

respectivamente, taxas percentuais de 62,3 % e 57,5 % para a variante aberta.  

Os dados sem os pesos relativos são anódinos para melhor caracterizar essa variável. 

4.4.8 Número de sílabas do vocábulo 

As tabelas 32 e 33 trazem os dados (índices percentuais e pesos relativos) para a 

influência da extensão do vocábulo no comportamento das médias pretônicas. Essa variável 

não foi refutada nas rodadas dos dados. 
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Tabela 32 – Vogal média anterior segundo a variável número de sílabas 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Dissílabo 63 / 82 76,8 0.92 

Trissílabo 285 / 462 61,7 0.37 

Polissílabo 237 / 390 60,8 0.53 

Significância: 0.01 

 

Tabela 33 – Vogal média posterior segundo a variável número de sílabas 

 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Dissílabo 73 / 122 59,8 0.99 

Trissílabo 156 / 344 45,3 0.18 

Polissílabo 151 / 228 66,2 0.38 

Significância: 0.04 

 

Através dos resultados alcançados para o grupo de fatores em causa, observa-se que há 

uma correlação entre o mesmo e as variantes abertas: os menores vocábulos, isto é, os 

dissílabos, são os mais favoráveis à aplicação da regra (pesos de 0.92 para a anterior e 0.99 

para a posterior).  

Os estudos de Silva (1989) e Soares (2004) não elencam o número de sílabas do 

vocábulo na lista de variáveis consideradas. Portanto, os dados apresentados são, ainda, 

insuficientes para chegar a uma conclusão.  

4.4.9 Classe morfológica 

Essa variável tem o propósito maior de investigar a natureza dos vocábulos que mais 

contribuíram para o abaixamento das vogais médias em posição pretônica. Para cumprir essa 

função, os substantivos e os adjetivos da gramática tradicional foram classificados como 

“nomes”, conforme Perini (2009); nas classes dos verbos e dos advérbios figuram as 

tradicionais formas descritas por Cunha e Cintra (2008).  

Seguem, nas tabelas 34 e 35, os dados relativos à variável classe morfológica. 

Tabela 34 – Vogal média anterior segundo a variável classe morfológica 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Nome 543 / 877 61,9 0.52 

Verbo 30 / 45 66,7 0.21 

Advérbio 12 / 12 100 1.00 

Significância: 0.01 
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Tabela 35 – Vogal média posterior segundo a variável classe morfológica 

Fatores Aplicação / Total Valores (%) Peso relativo (P.R.) 

Nome 362 / 625 57,9 0.60 

Verbo 18 / 69 26,1 0.03 

Significância: 0.04 

 

A partir dos números dispostos na tabela 34, para a variante anterior, os doze casos de 

advérbio foram categóricos, isso porque foi assinalado apenas um exemplo dessa classe de 

palavras: anteontem  e a forma variante coexistente , além da forma 

A classe dos nomes apresentou um peso relativo de 0.52.  

O comportamento respaldado pela tabela 35 indica que, diferentemente das anteriores, 

a classe dos nomes é a única que atua sobre o fenômeno do abaixamento, com peso de 0.60. 

Nenhum caso de advérbio foi levantado. 

Como já relatado anteriormente, as perguntas foram formuladas para a obtenção de 

palavras que nomeiam ou designam fatos da vida e/ou do cotidiano do(a) informante, o que 

justifica um maior número de itens da classe dos nomes, sobretudo substantivos.  

Caberá, agora, apresentar as conclusões deste estudo monográfico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo intitulado “Pretônicas na língua falada em Sergipe: dados do Projeto ALiB” 

não tem como fim este trabalho, visto que não foram esgotadas todas as investigações que, 

ainda, pode proporcionar. É apenas o introito de uma longa trajetória para a pesquisa 

dialetológica e sociolinguística no Brasil.  

A escolha de Sergipe, neste primeiro momento, mostrou-se satisfatória por alguns 

motivos. O primeiro deles diz respeito à possibilidade de estudar a região nordeste do “falar 

baiano”, que, como comprovado nas cidades de Propriá, Aracaju e Estância, indicam uma 

forte tendência de abertura das vogais Diatopicamente, os dados revelaram que as 

vogais médias abertas, tanto para a série das anteriores (62,6 %), quanto à da série das 

posteriores (54,8 %), predominam em posição pré-acentuada.  

O segundo motivo está relacionado aos dados descritos neste estudo monográfico, os 

quais cobrem um estado e, dessa forma, oferecem ao pesquisador a possibilidade de 

comparação e ampliação com outros estudos, como os atlas linguísticos ALS I e ALS II.  

A respeito dos resultados obtidos, os grupos geracionais podem determinar o uso de 

certos traços linguísticos (Moreno Fernández, 1998). Quanto à variação diageracional, os 

dados apontam uma diferença significativa entre as diferentes gerações, que foram 

estratificadas, consoante a metodologia do Projeto ALiB, em duas faixas (faixa etária I e faixa 

etária II). De maneira geral, os mais velhos – representados pela faixa II – preferem o 

abaixamento, conservando, assim, na fala, as variantes abertas.  

Quanto à variação diagenérica, os usos linguísticos de homens e mulheres podem se 

mostrar relevantes para a diferenciação. Não obstante, a variável social sexo, isolada, nesta 

pesquisa, não se revelou como estatisticamente válida pela leitura do programa para este fim. 

Só foi possível identificar essa variável como fator condicionador quando realizados 

cruzamentos com outras variáveis. Dentre eles, o cruzamento da variável sexo com diatopia, 

que manifestou, na capital, um maior uso dos homens para as variantes abertas (variantes 

estigmatizadas), confirmando, assim, o pressuposto laboviano (Labov, 2008): as mulheres são 

mais sensíveis às variantes de prestígio; os homens, por sua vez, concentram seus usos nas 

formas “vernaculares” com mais frequência do que as mulheres. 

A cidade de Propriá, entretanto, apresentou comportamento divergente, pois registrou 

uma clara preferência das mulheres pelas formas de menor prestígio (vogais abertas). 
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Aventou-se a hipótese de que tal cidade, por estar mais distante geograficamente de Aracaju e 

de Salvador, possivelmente, teria um comportamento mais próximo de Alagoas, onde se 

espera encontrar vogais abertas que não sejam muito estigmatizadas, o que confirmaria uma 

tendência do Falar Baiano versus Falar Nordestino. 

O cruzamento entre a variável sexo e faixa etária, para o grupo das posteriores, 

corroborou a probabilidade de uso maior da variante  entre os indivíduos mais velhos, 

sobretudo os homens, o que pode ser indício de uma mudança em curso.  

Para o abaixamento de //, mostraram-se favorecedoras as consoantes precedentes 

bilabiais ,avelar  e as alveolares ; e as consoantes seguintes alveolares 

, a bilabial , a velar , a glotal  e a palatal . Para //, foram favorecedoras 

ao abaixamento as consoantes precedentes alveolares , a bilabial , a labiodental  

e a glotal ; e, também, as consoantes seguintes alveolares , a bilabial , as velares 

 e a alveopalatal Em síntese, as consoantes alveolares e bilabiais, em contexto 

precedente à pretônica, mostrarem-se as mais favorecedoras ao abaixamento; em contexto 

seguinte à pretônica, as mesmas consoantes (alveolares e bilabiais) manifestaram-se 

motivadoras do abaixamento, incluindo, ainda, as velares.  

A vogal tônica manifestou-se como a grande influenciadora do comportamento das 

médias pretônicas. No grupo das anteriores, contribuíram para o abaixamento a vogal média-

baixa anterior oral  e as nasais ; para a posterior, a variante aberta  teve influência 

de vogais também abertas [, da vogal baixa central  e das nasais .  

Quanto à pretônica seguida de outra átona, foi possível identificar os contextos de 

maior favorecimento: para a variante , seguida de outra vogal média-baixa oral e de vogais 

baixas centrais ; para a variante , percebe-se, da mesma forma, que  

contribuíram para o abaixamento, além das vogais altas  e da nasal , contextos que 

devem ser pesquisados posteriormente.  

Neste estudo, foram testadas as hipóteses de Silva (1989). A autora, ao descrever a 

variedade urbana culta de Salvador, sugere regras condicionadoras da realização das vogais. 

Nas áreas em que predominam as vogais médias abertas, e aí se inclui Sergipe, confirmou-se a 

aplicação da Regra Categórica de Timbre (RCT), a qual atua nos contextos em que há uma 

vogal média-alta subsequente, tornando a pretônica também média-alta (peneira, prefeito, 
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defesa, cebola, pescoço, torneira, correio, morreu, coroa) e produz vogais médias-baixas em 

outros contextos: presépio, anteontem, sereno, dezembro, novembro, toró, botar, colegas, 

inocente, corcunda.   

Confirmou-se, também, a Regra Variável de Timbre (RVT), que torna médias-altas as 

pretônicas que seriam baixas pela aplicação da Regra Categórica de Timbre (RCT), em 

qualquer contexto. Essa regra foi registrada, por exemplo, nos seguintes casos: terçol 

, escola , seguro , dormindo . Segundo Silva (1989), 

essa regra é sensível à situação de discurso, ocorrendo em elocuções mais formais, 

documentando-se, com mais frequência, na fala das mulheres e dos indivíduos das faixas 

etárias intermediárias (faixa 2, no corpus do Projeto NURC). Os dados deste estudo não 

comprovaram o que ocorreu em Salvador para a RVT. Os itens “terçol” e “escola”, com 

pretônicas fechadas, foram registrados apenas em Aracaju, todos informantes homens e 

universitários, das duas faixas. Os outros itens ocorreram na fala de informantes dos dois 

sexos, das duas faixas etárias e dos dois níveis de escolaridade estabelecidos, fato que 

evidencia, possivelmente, uma maior preocupação com o estilo monitorado.   

 Os índices apresentados para a variável constituição da sílaba não foram relevantes 

para qualquer interpretação. Quanto à extensão dos vocábulos, apenas os dissílabos foram 

favoráveis à aplicação da regra. No tocante à natureza do vocábulo, os dados são insuficientes 

para extrair qualquer conclusão. Estudos como o de Silva (1989) e o de Soares (2004) não 

incluem as variáveis padrão silábico, número de sílabas e classe morfológica em suas análises, 

fato que inviabiliza comparações e eventuais esclarecimentos.    

Em suma, alguns questionamentos não foram totalmente elucidados nesta pesquisa, o 

que exige mais investigação de outros fatores para, a partir daí, tirar algumas conclusões. O 

número inferior de dados, em muitos casos, impossibilitou que se observasse o contexto de 

forma mais ampla.  

É possível tecer uma crítica em relação à própria escolha metodológica para este 

trabalho. Ao se voltar apenas para dois questionários do ALiB (QFF e QSL), limitou-se o 

corpus e, consequentemente, reduziu-se a possibilidade de uma análise mais profunda e 

generalizada do fato fônico em questão. Como solução, propõe-se, em etapas futuras, a 

utilização das outras partes dos Questionários 2001 (cf. Comitê Nacional do Projeto ALiB, 

2001), incorporando, assim, outros menos formais (a exemplo dos Temas para Discursos 

Semidirigidos e das Perguntas Metalinguísticas), uma possibilidade de coleta mais eficaz. 



100 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Amadeu. O Dialeto Caipira. São Paulo: Editora Anhembi Limitada, 1955 

[1920]. 

 

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. Avaliação dos Procedimentos Metodológicos nas 

Entrevistas Definitivas: Os Questionários. In: AGUILERA, Vanderci; MILANI, Gleidy; 

MOTA, Jacyra (Orgs.). Documentos 1: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: 

EDUFBA, 2004. p. 63-69. 

 

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. Os estudos geolingüísticos no Brasil: dos atlas 

regionais ao ALiB. In: MOTA; Jacyra Andrade; CARDOSO, Suzana Alice (Orgs.). 

Documentos 2: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006. 

 

BARBADINHO NETO, Raimundo (Org.). Estudos filológicos: volume dedicado à memória 

de Antenor Nascentes. Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, 2003. v. I. 748 p. ilus. 

(Coleção Antônio de Morais Silva, Estudos de Língua Portuguesa). 

 

CALLOU, Dinah; LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. 11.ed. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Ed., 2009. (Coleção Letras). 

 

CAMACHO, Roberto. A variação lingüística. In: COUTO, Hildo Honório do (Org.). A 

redação como libertação. 2.ed. Brasília: UNB, 1990. p. 41-51. 

 

CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42.ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2009 [1970].  

 

CARDOSO, Suzana Alice. Atlas Lingüístico de Sergipe II. Salvador: EDUFBA, 2005.  

 

CARDOSO, Suzana Alice. Designações para cria de ovelha e a história do português do 

Brasil. In: FERREIRA, Carlota et al. Diversidade do português do Brasil: estudos de 

dialectologia rural e outros. 2.ed. Salvador, 1994. p. 125-140. 

 

CARDOSO, Suzana Alice. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010.  

 

CARDOSO, Suzana Alice. Tinha Nascentes razão? (Considerações sobre a divisão dialetal do 

Brasil). Estudos: lingüísticos e literários, Salvador: UFBA, Instituto de Letras, n. 5, p. 47-

59, dez. 1986. 

 

CARDOSO, Suzana Alice; FERREIRA, Carlota. Um panorama da dialectologia no Brasil. 

Revista Internacional de Língua Portuguesa, Lisboa, n. 14, p. 91-105, 1995. 

 

CEZARIO, Maria Maura; VOTRE, Sebastião. Sociolingüística. In: MARTELOTTA, Mário 

Eduardo (Org.). Manual de lingüística. São Paulo: Contexto, 2009.  

 

CHAMBERS, J. K.; TRUDGILL, Peter. La dialectología. Madrid: Visor Libros, 1994. 

 

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil: questionários 

2001. Londrina: Editora UEL, 2001. 47 p. 



101 

 

CRISTÓFARO SILVA, Thais Cristófaro. Dicionário de fonética e fonologia. São Paulo: 

Contexto, 2011.  

 

CRISTÓFARO SILVA, Thais Cristófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de 

estudos e guia de exercícios. 9.ed. São Paulo: Contexto, 2009.  

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5.ed. 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 

 

FARACO, Carlos Alberto. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das 

línguas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

 

FERREIRA, Carlota; CARDOSO, Suzana. A Dialetologia no Brasil. São Paulo: Contexto, 

1994.  

 

FERREIRA, Carlota; CARDOSO, Suzana. Um panorama da dialectologia no Brasil. Revista 

Internacional de Língua Portuguesa, Lisboa, n. 14, p. 91-105, 1995. 

 

FERREIRA, Carlota; FREITAS, Judith; MOTA, Jacyra; ANDRADE, Nadja; CARDOSO, 

Suzana; ROLLEMBERG, Vera; ROSSI, Nelson. Atlas Lingüístico de Sergipe. Salvador: 

Universidade Federal da Bahia; Fundação Estadual de Cultura de Sergipe, 1987.  

 

FERREIRA, Carlota; MOTA, Jacyra Andrade; ROLLEMBERG, Vera. Sergipe e Bahia: 

algumas diferenças lexicais. In: FERREIRA, Carlota et al. Diversidade do português do 

Brasil: estudos de dialectologia rural e outros. 2.ed. Salvador, 1994. p. 111-123. 

 

FERREIRA, Manuela Barros; CARRILHO, Ernestina; LOBO, Maria; SARAMAGO, João; 

CRUZ, Luísa Segura da. Variação linguística: perspectiva dialectológica. In: FARIA, Isabel 

Hub; PEDRO, Emília Ribeiro; DUARTE, Inês; GOUVEIA, Carlos A. M. Introdução à 

Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, S.A., 1996. p. 479-502. 

 

GUY, Gregory; ZILLES, Ana. Sociolingüística quantitativa: instrumental de análise. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2007.  

 

ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos, a língua 

que falamos. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2009.  

 

LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. Trad. Marcos Bagno, Marta Scherre e Caroline 

Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972].  

 

LUCCHESI, Dante. Sistema, mudança e linguagem: um percurso na história da lingüística 

moderna. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.  

 

MARROQUIM, Mário. A língua do nordeste: Alagoas e Pernambuco. 4.ed. Maceió: 

EDUFAL, 2008 [1934]. 

 

MOLLICA, Maria Cecilia. Fundamentação teórica: conceituação e delimitação. In: 

MOLLICA, Maria Cecilia; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.). Introdução à Sociolinguística: o 

tratamento da variação. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 9-14. 



102 

 

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. La variación sociolingüística. Las variables sociales. 

In: ______. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Editorial 

Ariel, 1998. p. 33-70. 

 

MOTA, Jacyra Andrade. Constituição do Corpus do Projeto ALiB: Procedimentos 

Metodológicos. In: AGUILERA, Vanderci; MILANI, Gleidy; MOTA, Jacyra (Orgs.). 

Documentos 1: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUFBA, 2004. p. 31-38. 

 

MOTA, Jacyra Andrade. Estrela cadente nos atlas regionais brasileiros. Revista do GELNE, 

Fortaleza, n. 1, v.2, p. 25-31, 1999. 

 

MOTA, Jacyra Andrade. Vogais antes de acento em Ribeirópolis (Sergipe). 1979. 

Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 1979. 

 

MOTA; Jacyra Andrade; CARDOSO, Suzana Alice. Para uma nova divisão dos estudos 

dialetais brasileiros. In: MOTA; Jacyra Andrade; CARDOSO, Suzana Alice (Orgs.). 

Documentos 2: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006. 

 

NASCENTES, Antenor. Bases para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil. Rio de 

Janeiro: MEC; Casa de Rui Barbosa, vol. 1, 1958. vol. 2, 1961. 

 

NASCENTES, Antenor. O linguajar carioca. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953. 

 

NOLL, Volker. O português brasileiro: formação e contrastes. Trad. Mário Eduardo Viaro. 

São Paulo: Globo, 2008. 

 

PAIVA, Maria da Conceição de. Transcrição de dados linguísticos. In: MOLLICA, Maria 

Cecilia; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.). Introdução à Sociolinguística: o tratamento da 

variação. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 135-146. 

 

PERINI, Mário Alberto. Gramática descritiva do português. 4.ed. São Paulo: Ática, 2009. 

 

RIBEIRO, José; ZÁGARI, Mário Roberto L.; PASSINI, José; GAIO, Antônio Pereira. 

Esboço de um atlas lingüístico de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Cultura; Casa de Rui Barbosa; Universidade Federal de Juiz de Fora, 1977. 

 

RIBEIRO, Silvana Soares Costa. Brinquedos e brincadeiras infantis na área do Falar 

Baiano. 2012. Tese (Doutorado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2012.  

 

ROBINSON, John; LAWRENCE, Helen; TAGLIAMONTE, Sali. GOLDVARB 2001: A 

Multivariate Analysis Application for Windows. Nova York: Department of Language and 

Linguistic Science University of York, 2001.  

 

RODRIGUES, Rosa Evangelina de Santana Belli. Reformulações no Questionário 

Semântico-Lexical do ALiB: Uma Análise do Produto Final. In: AGUILERA, Vanderci; 

MILANI, Gleidy; MOTA, Jacyra (Orgs.). Documentos 1: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. 

Salvador: EDUFBA, 2004. p. 91-103. 



103 

 

ROSSI, Nelson; FERREIRA, Carlota; ISENSEE, Dinah. Atlas Prévio dos Falares Baianos 

(APFB). Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Cultura; Instituto Nacional do Livro, 1963. 

 

SCHERRE, Maria Marta Pereira; NARO, Anthony Julius. Análise quantitativa e tópicos de 

interpretação do Varbrul. In: MOLLICA, Maria Cecilia; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.). 

Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 

147-177.  

 

SILVA, Myrian Barbosa da. As pretônicas no falar baiano: a variedade culta de Salvador. 

1989. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 1989.  

 

SOARES, Adriana de Santana. As pretônicas médias em comunidades rurais do semiárido 

baiano. 2004. Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2004. 

 

TARALLO, Fernando. Pesquisa sociolingüística. 8.ed. São Paulo: Ática, 2007.  

 

TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. Trad. Celso Cunha. 3.ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

 

WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin. Fundamentos empíricos para 

uma teoria da mudança linguística. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 

2006 [1968].  

 

ZÁGARI, Mário Roberto. Os falares mineiros: esboço de um Atlas Lingüístico de Minas 

Gerais. In: AGUILERA, Vanderci de Andrade (Org.). A Geolinguística no Brasil. Trilhas 

seguidas, caminhos a perseguir. Londrina: Editora da UEL, 2005. p. 43-72. 

 

 

 

 

 

 


