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RESUMO  

Muitos estudos sobre a variação nas vogais médias em posição pretônica no Português do 

Brasil (PB) buscam entender quais os processos condicionadores para essa regra variável. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o alçamento e a abertura de vogais médias 

pretônicas no falar de Maceió/AL e Arapiraca/AL, buscando identificar e explicar os 

fatores favorecedores do processo. O estudo está ancorado na perspectiva teórica da Teoria 

da Variação e Mudança Linguística (cf. LABOV, 1972), o qual prevê a análise de dados 

coletados em situações reais de uso da língua. A pesquisa faz parte do projeto “Variação 

Linguística no Português Alagoano - PORTAL”. O corpus analisado neste trabalhofoi 

constituído por 48 entrevistas, 24 falantes de Maceió/AL e 24 falantes de Arapiraca/AL, 

estratificados em relação ao gênero (masculino e feminino), à idade (entre 18 e 35 anos, 

entre 45 e 55 anos e >65 anos) e à escolaridade (<9 anos e > 11 anos). Todos os falantes 

selecionados são nascidos em Maceió/AL ou Arapiraca/AL ou que, pelo menos, morassem 

nessas cidades há mais de 20 anos. Os dados foram transcritos e analisados acusticamente 

com o auxílio do software PRAAT. A análise estatística foi realizada com o auxílio do 

software R. O método estatístico utilizado foi a regressão linear, tendo como variável 

dependente a diferença entre o 2º formante e o 1º formante vocálico. As variáveis 

estatisticamente significativas foram o ‘gênero’, a ‘idade’, a ‘cidade’ e a ‘abertura da vogal 

tônica’. A partir das análises e das discussões realizadas, concluímos que no contexto 

arapiraquense, há indícios de que o fenômenose encontra em processo de mudança 

linguística em progresso em direção ao alçamento. Em Maceió, a faixa etária intermediaria 

é a faixa que mais favorece o alçamento, o que indica um processo de variação estável. Há 

mais alçamento em Maceió do que em Arapiraca. O gênero feminino favorece o alçamento 

em relação ao masculino. Conclui-se também que há uma relação diretamente proporcional 

entre a altura da tônica e a altura da pré-tônica, o que pode ser explicado pela regra de 

harmonização vocálica, como já propunham outros estudos. 
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Introdução 

 

Este estudo tem como fundamentação teórico-metodológica a concepção de variação 

e mudança linguística proposta por William Labov (1972). Na perspectiva variacionista, as 

línguas são sistemas heterogêneos, sendo possível o entendimento de falantes de uma 

comunidade, apesar da diversidade linguística. Ao falar em heterogeneidade, Labov se 

refere à variação, mas está interessado naquela que pode ser sistematicamente explicada. 

Conforme Tarallo (1986, p. 8), “variantes linguísticas” são 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 linguística”. 

Várias análises realizadas sobre o fenômeno de alçamento e abertura de vogais 

pretônica buscam compreender os processos que envolvem e provocam tal variação. Dessa 

maneira, esse trabalho tem como objetivos (1) apresentar um estudo sobre esse fenômeno 

no falar alagoano, buscando identificar e explicar os fatores favorecedores do processo; (2) 

investigar o efeito das variáveis sociais ‘gênero’, ‘faixa etária’ e ‘escolaridade’ no processo 

de variação em estudo; (3) investigar o encaixamento linguístico do processo no português 

alagoano; (4) averiguar se o processo trata-se de um caso de mudança linguística em 

progresso ou de variação estável no português alagoano.  

Em nosso estudo,diferentemente de outros trabalhos sobre o tema, a variável 

dependente será a diferença entre F2 e F1, ambos correlatos acústicos que refletem a altura 

e a posição das vogais na cavidade oral.  

Vejamos a seguir alguns exemplos observados nos dados: 

a. embora:[ĩˈbɔɾə]          b. terreno: [tɛˈhẽnʊ]              c. negócio: [neˈgɔsɪu] 

pequeno: [piˈkẽnʊ]interior: [ĩtɛɾiˈoh]remédio: [heˈmɛdɪu] 

Destacadas as observações acima, as palavras ‘embora’ e ‘pequeno’foram realizadas 

com as vogais pretônicas altas, processo denominado ‘elevação’ ou ‘alçamento’. Esse 

processo ocorre quando as vogais pretônicas /e/ e /o/ são alçadas para [i] e [u]. No exemplo 

seguinte, temos na palavra‘terreno’ e ‘interior’ um abaixamento da vogal, também 

conhecidapor abertura; isto acontece quando as vogais pretônicas são realizadas como [ɛ] 

ou [ɔ]. Por último,nas palavras‘negócio’ e ‘remédio’, temos a manutenção da vogal como 

médiafechada.Desse modo a pesquisa permitirá, por meio da constituição de um banco de 



dados, o desenvolvimento de pesquisas em áreas que consideram a língua em uso como 

objeto de investigação. 

 

Fundamentação teórica 

  

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa ‘Variação linguística no Português 

Alagoano – PORTAL’, cujo principal objetivo é a constituição de um banco de dados de 

falares alagoanos de forma a permitir o desenvolvimento de pesquisas linguísticas nas mais 

diversas áreas que consideram a língua em uso como objeto de estudo. Dessa maneira, 

nosso trabalho permitirá, por meio da constituição de um banco de dados, o 

desenvolvimento de pesquisas em áreas que consideram a língua em uso como objeto de 

investigação.  

Na perspectiva variacionista, as línguas são sistemas heterogêneos, sendo possível o 

entendimento de falantes de uma comunidade, apesar da diversidade linguística. Ao falar 

em heterogeneidade, Labov se refere à variação, mas está interessado naquela que pode ser 

sistematicamente explicada. A partir desse postulado teórico, a Sociolinguística fornece um 

instrumental de base metodológica que permite analisar e sistematizar os diferentes tipos de 

variação e mudança linguística da comunidade de fala, identificando e considerando os 

fenômenos que propiciam tal variação.  

Coelho e outros (2012) afirmam que, “[...] enquanto a língua concebida como sistema 

homogêneo contém somente regras categóricas, ou obrigatórias, ou invariantes (i.e., que 

sempre se aplicam da mesma maneira por todos), a língua concebida como um sistema 

heterogêneo comporta, ao lado de regras categóricas, também regras variáveis”. 

(COELHO; GÖRSKI; MAY; SOUZA; p. 24, 2012). Tais regras permitiriam que, “em 

certos momentos, em certos contextos linguísticos e sociais, falemos de uma forma, e, em 

outros contextos, de outra forma” (p.24). 

Com efeito, a Teoria da Variação e da Mudança Linguística se ocupa da relação entre 

língua e sociedade e do estudo da estrutura e da evolução da linguagem dentro do contexto 

social da comunidade de fala (COELHO; GÖRSKI; MAY; SOUZA; p. 22, 2012). 

Conforme menciona Labov: 

 
Uma comunidade de fala não pode ser concebida como um grupo de 

falantes que usam todos as mesmas formas; ela é mais bem definida como 

um grupo que compartilha as mesmas normas a respeito da língua”. Ainda 



de acordo com o autor, “os membros de uma comunidade de fala 

compartilham um conjunto comum de padrões normativos, mesmo 

quando encontramos variação altamente estratificada na fala real. 

(COELHO; GÖRSKI; MAY; SOUZA; 2012, p. 37 apud LABOV, 2008 

[1972], p. 188 - 225).  

 

 A língua, cujo os sociolinguistas variacionistas têm-se voltado para análise, 

apresenta uma “heterogeneidade sistemática” que está relacionada à identidade dos grupos 

sociais e à demarcação de características sociais diferenciadas numa determinada 

comunidade de fala. A utilização desse sistema heterogêneo é parte da competência 

linguística dos indivíduos.  

São muitas áreas de interesse da Sociolinguística: bilinguismo, contato linguístico, 

línguas minoritárias, política e planejamento linguístico, variação e mudança linguística que 

constituem temas de investigação na área, em outras palavras, investigam fenômenos da 

língua em seu contexto social.  

Segundo Tarallo (1986, p. 8), “variantes linguísticas” são 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 linguística”.  

Dessa maneira, este trabalho dedica-se a descrever um dos aspectos do dialeto 

alagoano, verificando as variantes detectadas, isto é, três possibilidades de pronúncia, às 

quais denominaremos, nesse estudo, a saber: abaixamento [E O], elevação [i u] e 

manutenção da pronúncia média-fechada [e o] em posição pretônica. Vejamos alguns 

exemplos: 

1. Feliz e juelho; 

2. Òbrigado e difèrente; 

3. Cerrado e profissão. 

 

Destacadas as observações acima, as palavras “feliz” e “juelho” tendem a ser 

realizadas na forma alta que pode ser denominada elevação, alteamento ou alçamento. Esse 

processo ocorre quando as vogais pretônicas /e/ e /o/ são realizadas na forma alta [i] e [u]. 

No exemplo seguinte, nas palavras “òbrigado” e “difèrente”, o que ocorre é um 

abaixamento da vogal, também conhecida de variação timbre, acontece quando as vogais 

pretônicas são realizadas na forma média-aberta [E] e [O]. Por último, nas palavras 

“cerrado” e “profissão”, temos a manutenção da vogal média-fechada, tal fenômeno ocorre 



quando as vogais /e/ e /o/ não têm a pronúncia alterada. Tais vocábulos tratam-se do 

fenômeno que a Sociolinguística Variacionista denomina de vogais pretônicas.  

 Conforme Tarallo (1986, p. 36), a sistematização do “caos” linguístico demonstra, 

em seus resultados, que a cada variante correspondem certos contextos que a favorecem. 

Tais contextos são denominados “fatores condicionadores”.  

Como afirma Coelho, Görski, May, Souza (2012, p. 28), os condicionadores ajudam 

o analista a delimitar quais exatamente são as situações mais propícias para a ocorrência 

das variantes em estudo. Eles são divididos em dois grandes grupos, em função de serem 

mais ligados a aspectos internos ao sistema linguístico ou externos a ele. Ao esclarecer os 

fatores condicionantes, estamos também distinguindo como a variação/mudança está 

“encaixada” no sistema linguístico e/ou social.  

No que tange as variantes, elas podem ser classificadas como padrão ou não padrão, 

prestigiosas ou estigmatizadas e conservadoras ou inovadoras. As variantes prestigiosas são 

as mais aceitadas e valorizadas e, geralmente, tendem a ser as variantes padrão e/ou 

conservadoras; ao contrário das formas não padrão que, frequentemente, são também as 

estigmatizadas, menos aceitadas e mais inovadoras na comunidade. Conforme Tarallo 

(1986, p. 63), “nem tudo que varia sofre mudança; toda mudança linguística, no entanto, 

pressupõe variação”.  

A análise da mudança linguística pode ser feita em tempo real (pesquisa diacrônica) 

ou em tempo aparente (pesquisa sincrônica). Na análise da mudança em tempo aparente, 

estuda-se o comportamento linguístico de indivíduos de diferentes gerações numa 

comunidade. Na análise da mudança em tempo real, leva-se em conta o comportamento 

histórico linguístico em distintas gerações da comunidade de fala, mas com a mesma 

estratificação social. 

Como princípio geral, pôde-se observar em Tarallo (1986, p. 70):  

 
Uma variável sociolinguística estável estará linearmente correlacionada à 

classe socioeconômica, de tal forma que o grupo social de status mais alto 

terá índices mais elevados da variante de prestígio e, consequentemente, a 

frequência menor no uso da variante estigmatizada. Mas, quando a 

mudança se inicia em um grupo intermediário, como o padrão curvilíneo, 

qual é regularmente associado à mudança em progresso” (TARALLO, 

1986, p. 70). 

 

Nesse sentido, nem sempre um processo variável indica mudança linguística em 

progresso, há casos em que a variação está estável, ou seja, isso ocorre quando existem 



duas (ou mais) formas linguísticas permanecendo numa comunidade linguística ao longo do 

tempo. 

 

 

Revisão de literatura  

 

Nesta seção, apresentaremos e procuraremos estabelecer relações com estudos 

variacionistas relacionados ao tema, os quais foram realizados em outras regiões no Brasil. 

São eles: Bisol (1981-1983), Battisti (1993), Schwindt (1995), Amaral (1996), Viegas 

(1987), Guimarães (2006), Kailer (2008), Dias (2008), Bisinotto (2011) entre outros.  

Conforme Bisol (1981-1983), sobre a variação das vogais médias, em posição 

pretônica, pressupõe uma regra muito antiga, provavelmente oriunda da Língua Latina 

desde o século IV d.C. Para a autora,  

Os fatos indicam a persistência ininterrupta das variáveis e~i, o~u. Elas 

começaram a sua história no latim dos fins do Império Romano, 

titubearam no português arcaico entre várias alternativas e 

sistematizaram-se no português quinhetista, ficando também 

documentadas em registros de pronúncia do séc. XVIII. (BISOL, 1983. p. 

255apud SILVEIRA, 2008, p. 19). 

 

Como afirma Bisol (1981, p. 30 apud CHARLES, 2013, p. 56) é um desafio enorme 

“(...) averiguar os contextos favoráveis e desfavoráveis para a aplicação da regra que eleva 

a pretônica e verificar, por meio de operações matemáticas, a probabilidade de seu uso no 

dialeto gaúcho”. Em sua pesquisa mostrou que a elevação das vogais é influencia pelos 

múltiplos fatores, e que um deles é de assimilação regressiva. Colocada a observação 

acima, é interessante destacar que, a “regularidade com que a mudança da pretônica ocorre 

em certos ambientes permite depreender a sistematicidade do fenômeno e descrevê-lo como 

uma regra gramatical (BISOL, 1981, p. 259 apud CHARLES, 2013, p. 57)”.  

Em seus estudos, Cruz (2010)contribuiu na seleção dos casosde alçamento em 

contexto de vogal tônica não alta, cujos resultados divergem da proposta de Bisol (1981) 

para o processo de harmonização vocálica, de acordo com a qual as vogais altas na sílaba 

tônica provocam o alçamento da vogal pretônica. (CRUZ, 2010 apud CHAVES, 2013, p. 

63). 



No dialeto portalegrense, Battisti (1993) retoma os estudos de Bisol (1981), 

utilizando os dados excludentes e considerando-os, assim, categóricos na sua variação. A 

partir da análise dos dados, a autoraconstatou que “[e] em sílaba inicial, eleva-se mais que 

[o], dizendo que, nessa posição, há mais condicionadores que possibilitam a elevação da 

vogal anterior, como por exemplo, o fato de a sílaba inicial ser prefixo (ex. d[i]smentir)”. 

Para a autora, “não existe uma regra específica para a elevação da vogal inicial, o que se 

observa é a presença de contextos que tornam tais vogais mais suscetíveis à elevação como 

as consoantes precedentes dorsais que favorecem a elevação de [e] e de [o], a precedente 

labial, que favorece só a elevação de [o], e a precedente palatal que favorece a elevação 

de[e]” (BATTISTI, 1993, apud CHAVES, 2013, p.59, 60).  

Schwindt (1995) debruça-se em investigar em seu estudo, especificamente, a fala de 

três capitais da região Sul: Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba a fim de observar a 

influência de fatores sociais e linguísticos na regra denominada de harmonia vocálica. O 

autor verificou que tal regra mostra sistematicidade nos dialetos das regiões em questão, 

considerando-a como uma regra gramatical, uma vez que a mesma apresenta regularidades 

em determinados contextos.  

Desse modo e dentro dessas circunstâncias acima, o referido autor constatou 

também que a alternância favorecida entre e ~ i e entre o ~ u constitui em decorrência de 

uma ação conjugada entre vários fatores, mas também não descarta a possibilidade de um 

único fator condicionar a harmonia. Assim, destaca-se, como principal fator da regra, a 

presença de uma vogal alta em sílaba subsequente contígua à pretônica. Para esse autor, a 

tonicidade tem papel secundário na elevação, isto é, só influencia “se for satisfeita a 

condição de contiguidade” (SCHWINDT, p. 86 apud CHAVES, 2013, p. 62).  

Em Campanha, região do Rio Grande do Sul/RS, Amaral (1996) observou o 

fenômeno do abaixamento das vogais /i/ e /u/ em posição pretônica, fenômeno este que 

torna baixa as vogais altas. É importante ressaltar que este fenômeno não havia sido 

estudado anteriormente pelo fato de os estudos se concentrarem apenas nos processos de 

elevação (e ~ i, o ~u) e nos processos de abaixamento (d+o). O autor verificou em seu 

estudo que a alternância i ~ e e u ~ o é um processo favorecido por contextos fonológicos; 

ocorre com maior frequência quando há combinação de contextos favorecedores. Sendo 

assim, acredita-se, segundo Amaral (1996), que o contexto que mais favorece o 

abaixamento de /i/ e /o/ está aliado ao traço [-alto] na sílaba posterior, mas é a consoante 



vizinha alveolar que mais favorece à aplicação da regra, por ter de partilhar semelhanças 

acústicas com a vogal assimiladora. As consoantes t, d, s, z, n, l, r são as que mais se 

aproximam das vogais baixas do que as altas.  

A pesquisa de Klunck (2007) investigou sobre o alçamento de vogais médias na 

posição pretônica na cidade de Porto Alegre, também no RS, a partir das falas de 4.208 

dados, sendo 2.229 de [e] e 1.979 de [o]. A pesquisadora apresentou as seguintes variáveis 

linguísticas: (1) distância da tônica, (2) altura da vogal da sílaba seguinte, (3) tipo de sílaba, 

(4) altura da vogal da sílaba precedente, (5) posição da pretônica, (6) contexto fonológico 

precedente seguinte e (7) nasalidade. Foram, assim, consideradas as seguintes variáveis 

extralinguísticas: gênero, faixa etária e grau de escolaridade. A autora destaca que: 

A elevação das médias pretônicas sem motivação aparente, tem pouca 

aplicação no dialeto gaúcho, especificamente na amostra analisada que 

representa a fala de Porto Alegre, o que confirma, de acordo com Klunck, 

a tendência da região Sul em preservar as vogais como fechadas e se 

manter conservadora em relação às outras variedades do português no que 

concerne ao sistema vocálico (KLUNCK, 2007, apud CHARLES, 2013, 

p. 65). 

 

É válido ressaltar que as 2.229 ocorrências da vogal /e/, somente 96 elevaram-se 

(4% de aplicação). E em 1.979 para a vogal /o/, apenas 235 elevaram-se (correspondendo a 

12%). Ainda em relação à região sulista, a pesquisa realizada por Cruz (2010) na 

comunidade de Porto Alegre/RS, assim como Klunck (2007), investigou o fenômeno 

alçamento sem motivação aparente das vogais médias pretônicas /e/ e /o/, caracterizado 

pela ausência da vogal alta na sílaba seguinte (como em pequeno ~ piqueno e boneca ~ 

buneca). 

Por outro lado, Cruz (2010) afirma que sua pesquisa com falantes portalegrenses 

difere-se, contrariamente à Klunck (2007), por considerar, justamente, duas amostras de 

épocas diferentes, uma mais antiga, do final da década de 80, com 18 informantes que 

possuem nível de escolaridade de fundamental a médio, e outra mais recente, coletada entre 

2007 e 2009, com 18 informantes que possuem nível de escolaridade superior (CRUZ, 

2010 apud CHARLES, 2013, p. 66). Após as análises, os principais resultados dos estudos 

em Cruz (2010) corroboram ao constatados por Klunk (2007), o que nos indica 

desfavorecimento da produtividade de elevação no dialeto gaúcho sem motivação aparente 

e um favorecimento à elevação da pretônica posterior em relação à anterior. Ademais, Cruz 



(2010) apresenta um fator relevante em relação ao tempo, apontando que não há mudança 

em progresso em relação ao alçamento vocálico.  

Outro estudo ainda na região sul, especificamente no dialeto paranaense, Kailer 

(2008) se propõe verificar, por meio de um estudo em tempo aparente, se alçamento das 

pretônicas [e] e [o] constitui-se em variação estável, mudança em recuo ou mudança em 

progresso em duas cidades do Paraná: Foz do Iguaçu e Pato Branco. Após suas análises, 

segundo Kailer (2008), em síntese, o dialeto estudado, assim como os demais da região sul, 

é considerado padrão à manutenção das vogais fechadas. O alçamento ocorre em situações 

específicas, ora comoresultado de fatores linguísticos, ora como particularidade lexia como 

os itens citados em Bisol e Kailer: ‘litrinha’, ‘fulhinha’, ‘sirviço’ que o falante utiliza para 

representar uma diferença semântica ou para dar ênfase ao que diz. Não se observa a 

realização de vogais médias abertas, exceto em casos em que as palavras são derivadas 

(KAILER, 2008 apud CHARLES, 2013, p. 69).  

Nos estudos em referência à região sudeste, Viegas (1987)discute o alçamento 

vocálico e investiga a implementação do fenômeno em duas regiões da cidade de Belo 

Horizonte/MG, no entanto, não tenha sido o foco do seu estudo, ela aponta, nas suas 

conclusões, que “a regra de alçamento atua sobre os itens mais frequentes primeiro” 

(VIEGAS, 1987, p. 168apud CHARLES, 2013, p. 72). É interessante ressaltar a relevância 

do fator semântico na análise de mudanças sonoras, componente este não levado em 

consideração nas pesquisas até então. Assim como já propunha Bisol (1981), corroborando 

com os estudos de Viegas (1987), a presença da vogal alta na sílaba tônica como 

provocadora do alçamento das vogais médias [e] e [o] ocorre devidoà regra de 

harmonização vocálica (VIEGAS, 1987 apud CHARLES, 2013, 72).  

Ainda em relação ao dialeto mineiro, Castro (1990) verificou na fala de 

universitários juiz de foranos as situações propiciadoras ou inibidoras do alteamento, ou do 

abaixamento, daspretônicas em posição inicial absoluta, em posição interna ou em juntura 

vocabular. A autora concluiu “que as vogais médias pretônicas, no dialeto mineiro de Juiz 

de Fora, tendem a ser preservadas, conforme caracterização dos dialetos do sul-sudeste 

(Bisol e Viegas)” (CASTRO, 1990 apud CHARLES 2013, 75). 

Rubens Guimarães (2006) analisa sobre o comportamento das vogais médias em 

posição pretônica, partindo de dados coletados dos dialetos das regiões Sul(Bom Sucesso, 

Lavras e Três Corações) e Norte(Bocaiúva, Montes Claros e Mirabela) de Minas 



Gerais/MG. Segundo o autor, há dois processos fonológicos atuando nas duas regiões, 

sendo que, às vezes, tendem a prevalecer as vogais médias [e, o] e ora ocorrem a redução 

vocálica. Quanto a região norte, acontece o abaixamento da vogal média pelo processo 

denominado harmonia vocálica ou neutralização.  

Viana (2008) investigou o alteamento e abaixamento das pretônicas no município de 

Pará de Minas, também em MG, a partir das falas de trinta e três informantes. A autora 

averiguou que tende a prevalecer como padrão na comunidade de fala em questão é a 

“manutenção da vogal média como fechada”, em outras palavras, as vogais medianas em 

posição pretônica favorecem mais como fechadas. Comparando o dialeto entre duas cidades 

de MG, desta vez em Piranga (Zona da Mata) e Ouro Branco (região central), Dias (2008) 

percebeu que os “aspectos sociolinguísticos que influenciam a variabilidade ocorrida na 

fala dessas comunidades. (DIAS, 2008, p. 23 apud CHARLES, 2013, p. 80). A autora 

aponta ainda como favorecedora à aplicação da regra a vogal alta seguinte.  

Ao finalizar as análises entre os dois municípios da pesquisa, Dias (2008) concluiu 

que tanto na abertura pretônica quanto no alçamento favorecem mais na cidade de Piranga, 

zona da mata. No entanto, Ouro Branco, região central, se aproxima à Pará de Minas, na 

mesma região, corroborando os estudos de Viana (2008) analisada anteriormente.  

Bisinotto (2011) comparou os seus resultados com outras pesquisas, principalmente 

com Bisol (1981) e Viegas (1987) e constata que são muito semelhantes. Quanto ao 

percentual de alçamento da média anterior, a autora percebeu que as análises sobre a 

variação das pretônicas no noroeste paulista (Silveira, 2008) são as que mais se parecem às 

suas, enquanto que a média posterior se aproxima do dialeto do Sul (Bisol,1981). 

Yacovenco (1993) descreveu as vogais pretônicas na fala culta do Rio de Janeiro, 

com os dados do projeto Nurc (Norma Culta Urbana).A partir da análise, a pesquisadora 

mostrou que a realização da vogal média pretônica: “não se liga tanto às vogais que atuam 

sobre esses segmentos, mas sim ao contexto fonético em que se encontram as pretônicas, 

sendo importantes, então, os segmentos antecedentes ou subsequentes às vogais analisadas” 

(YACOVENCO, 1993, p.177apud CHARLES, 2013, 90). 

O que se pôde constatar em Silveira (2008), no caso de ocorrência do alçamento, foi 

que o comportamento das pretônicas anteriores e posteriores sejam diferentes e que existem 

regras distintas para o fenômeno estudado, isto significa dizer que, praticamente, não há 

diferença e que não afeta na ocorrência da vogal focalizada em (e/o). Outra pesquisa da fala 



culta da cidade de São José do Rio Preto (SP), diferentemente de Silveira (2008) que 

analisou apenas substantivos, Carmo (2009) analisa o fenômeno do alçamento vocálico nos 

verbos, como em s[e]guiu ~s[i]guiu e d[o]rmiu ~d[u]rmiuetc. 

Através do estudo realizado, Carmo (2009) comparou seus estudos com os de 

Silveira (2008), no que tange à aplicação do fenômeno do alçamento em nomes e verbos.  

Há mais semelhanças do que diferenças em relação à ocorrência de alçamento. A diferença 

relevante diz respeito ao processo fonológico que melhor explica a elevação da pretônica. 

Para os nomes, Silveira(2008) aponta a redução vocálica, já para os verbos, Carmo 

considera a harmonização vocálica como mais atuante (CARMO, 2009, apud CHARLES, 

2013, p. 97).  

Silva (2009), mostra um grande índice de elevação da pretônica [u] na fala de 

Teresina/PI. A autora mostra que consoantes velares, coronal e palatal se destacam no 

favorecimento da variação da pretônica,resultado que coincide com as pesquisas anteriores 

como as de Barbosa da Silva (1989), Pereira (1997), Graebin (2008) e Alves (2008). 

A partir dessa sucinta revisão de literatura, podemos observar que o alçamento e 

abertura de vogais pretônicas é um processo bastante estudado no português brasileiro 

(PB). No entanto, este é o primeiro trabalho que envolve o dialeto alagoano e o primeiro 

que investiga tal fenômeno no estado alagoano, sob a perspectiva variacionista. 

 

Metodologia 

A metodologia de pesquisa empregada neste trabalho está fundamentada, 

principalmente, na perspectiva da Teoria da Variação e Mudança Linguística, apresentado 

em William Labov (1972),o qual prevê a análise de dados coletados em situações reais de 

uso da língua. A pesquisa faz parte do projeto “Variação Linguística no Português 

Alagoano - PORTAL”. Com isso, busca-se a identificação dos fatores sociais e linguísticos 

que contribuem para explicar um determinado processo linguístico variável, sendo nesse 

estudo, o fenômeno de alçamento e abertura de vogais pretônicas.  

O corpus analisado neste estudofoi constituído por 48 entrevistas, 24 falantes de 

Maceió/AL e 24 falantes de Arapiraca/AL.As entrevistas tiveram entre 9 a 11 minutos de 

duração e foram gravadas na residência e/ou local de preferência de cada um dos 

falantes.Conforme Labov (2008/1972) a naturalidade conseguida nas entrevistas podem 



proporcionar dados muito próximos do vernáculo do entrevistado, é o estilo “em que se 

presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala” (LABOV, 2008 [1972], p. 244). 

Para Labov (2008/1972) só podemos obter dados reais de falas espontâneas das 

pessoas quando elas perceberem que não estão sendo sistematicamente observadas –, no 

entanto, só conseguimos isto por meio da observação sistemática. Labov denominou esse 

problema de paradoxo do observador. 

No que tange ao contexto das variáveis sociais, nesta pesquisa, elas 

foramestratificadas em relação ao gênero (masculino e feminino), à idade (entre 18 e 35 

anos, entre 45 e 55 anos e >65 anos), à escolaridade (<9 anos e > 11 anos) e à cidade 

(Arapiraca e Maceió). O intervalo entre as faixas etárias e as escolaridades tem como 

finalidade evidenciar as diferenças entre os grupos.Todos os falantes selecionados são 

nascidos em Maceió/AL ou Arapiraca/AL ou que, pelo menos, morassem nessas cidades há 

mais de 20 anos.  

Para a constituição do banco de dados foi necessário fazerum recorte considerando 

apenas os 4 minutos iniciais da gravação da fala de cada um dos falantes, de modo a 

possibilitar que a análise fosse realizada com mais participantes sem que a quantidade de 

dados fosse muito ampliada.Os dados foram transcritos e analisados acusticamente com o 

auxílio do software PRAAT. 

Para a criação do banco de dados, as ocorrências foram listadas em uma planilha do 

Excel, no qual foram criadas, inicialmente, as colunas ‘palavra’, ‘F1’ e ‘F2’ 

respectivamente. Na coluna ‘palavra’, após as 211 linhas terem sido criadas, preencheu-se 

somente as palavras com a vogal ‘e’ em posição pré-tônica. Posteriormente, a análise 

estatística foi realizada com o auxílio do software R.  

Por último, o método estatístico utilizado foi a regressão linear, tendo como variável 

dependente a diferença entre o 2º formante e o 1º formante vocálico das vogais anteriores 

imediatamente anteriores à sílaba tônica (vogais posteriores e ocupando posições mais 

distantes da tônica não foram consideradas).  

 

Resultados e discussões 

Nesta seção, apresentaremos os resultados para as variáveis independentes 

consideradas nesta pesquisa. 



Após rodarmos os dados no software R, constatamos que as varáveis 

estatisticamente significativas foram o ‘gênero’, a ‘idade’, a ‘cidade’ e a ‘altura da vogal 

tônica’.Todos os resultados serão apresentados em relação à variável dependente que 

representa a diferença entre F2 e F1. Vogais anteriores mais altas têm F1 mais baixo e F2 

mais alto. Vogais anteriores mais baixas têm F1 mais alto e F2 mais baixo. Assim, quanto 

maior a diferença entre F2 e F1, mais alta será a vogal.  

O gráfico a seguir apresentará os resultados da análise estatística da variação F2-F1 

para a variável ‘idade’(entre 18 e 30 anos, entre 40 e 55 anos e acima de 65 anos) em 

relação às duas cidades alagoanas. Vejamos abaixo: 

 

GRÁFICO 1: F2-F1 em relação à idade nas diferentes cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos resultados apresentados no gráfico acima,podemos constatar que, no contexto 

arapiraquense, há indícios de que o fenômenose encontra em processo de mudança 

linguística em progresso em direção ao alçamento. Já em Maceió, a faixa etária 

intermediaria é a faixa que mais favorece o alçamento, o que indica um processo de 

variação estável em Maceió. 

O gráfico a seguir apresenta os resultados para a variável ‘altura da vogal tônica’:  

 



GRÁFICO 2: F2-F1 em relação à altura da vogal tônica 

 

Conforme podemos observar no gráfico 2, há uma relação diretamente proporcional 

entre a altura da tônica e a altura da pré-tônica, o que pode ser explicado pela regra de 

harmonização vocálica, como já propunham outros estudos. Bisol (1981) observou que no 

processo de harmonização vocálica, as vogais altas na sílaba tônicaprovocavam o 

alçamento da pretônica.  

O gráfico a seguir mostra os resultados para à variável ‘gênero’. Vejamos abaixo:  

 

GRÁFICO 3: F2-F1 em relação ao gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode notar no gráfico 3, constata-se queno gênero feminino há 

significativamente mais alçamento do que no gênero masculino. 

Vejamos a seguir os resultados estatísticos em relação à variável ‘cidade’.  

 



 

GRÁFICO 4: F2-F1 em relação à cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificando o gráfico acima, concluímos que há mais alçamento no falar de 

Maceió/AL do que em Arapiraca/AL. 

 

Considerações finais  

Este trabalho teve como objetivo analisar o alçamento e a abertura de vogais médias 

pretônicas no falar de Maceió/AL e Arapiraca/AL, buscando identificar e explicar os 

fatores favorecedores do processo. Pudemos observar que o alçamento e a abertura de 

vogais pretônicas é um processo bastante analisado no PB, no entanto, este é o primeiro a 

envolver um estudo no dialeto alagoano e a investigar tal processo sob a perspectiva 

variacionista e, principalmente, analisando a variável dependente como contínua.  

A metodologia foi fundamentada na Teoria da Variação e Mudança Linguística, 

postulado em William Labov (1972). O estudo faz parte de um projeto maior intitulado 

“Variação Linguística no Português Alagoano - PORTAL”. Buscou-se a identificação dos 

fatores sociais e linguísticos que contribuem para explicar o processo linguístico variável. 

Diante das discussões destacadas, concluímos que, no contexto da cidade de 

Arapiraca/AL, há indícios de que o fenômeno aqui estudado se encontra em processo de 

mudança linguística em progresso em direção ao alçamento. Diferentemente, em 

Maceió/AL, é a faixa etária intermediária a que mais favorece o alçamento, o que indica um 

processo de variação estável.  



O gênero feminino se revelou como favorecedor em relação ao masculino. Conclui-

se também que há uma relação diretamente proporcional entre a altura da vogal tônica e a 

altura da vogal pré-tônica, o que pode ser explicado pela regra de harmonização vocálica, 

como já propunham outros estudos. 

Portanto, outras pesquisas se fazem necessárias, a fim de se ampliar as análises e os 

resultados aqui alcançados.  
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