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pronúncia é um fenômeno representativo da identidade 

desses grupos, prestigiando-os ou discriminando-os. 

Logo, a pronúncia, no uso efetivo da língua, possibilita 

aos indivíduos terem representações mentais sonoras, 

capazes de identificar quem fala, pelo seu uso social de 

língua.‖ (SILVEIRA, R. C. P., 2008, p. 26). 
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ẽ – média alta, anterior, não arredondada, 
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 – média baixa, anterior, não arredondada, oral 

 – média alta, central, não arredondada, oral 

o  – média alta, posterior, arredondada (longa)  
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RESUMO 

Este trabalho, por meio dos suportes analíticos e interpretativos da Sociolinguística, descreve 

e sistematiza o comportamento das vogais médias pretônicos orais /e, o/ no falar de Marabá-

PA. A partir da observação da diversidade sociocultural e linguística dessa comunidade de 

fala, o corpus da pesquisa foi coletado junto a 36 sujeitos nativos, de forma que o plano da 

amostra obedece a critérios sócio-estratificados referentes ao sexo, à escolaridade e à faixa 

etária. Utilizamos a ferramenta computacional VARB2000 para o levantamento estatístico 

referente à frequência das variáveis dependentes e para o cálculo dos pesos relativos das 

variáveis independentes consideradas com significância para este trabalho. Os resultados 

evidenciam a predominância das variantes médias baixas [, ] (48%, 51%), o segundo 

quantitativo é apresentado pelas médias altas [e, o] (34%, 27%) e o terceiro pelas altas [i, u] 

(18%, 22%). A quantificação dos segmentos vocálicos orais médios pretônicos, na fala 

marabaense, confirma o sistema de variação no PB. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Linguagem e cultura. Vogais. Língua portuguesa – 

Regionalismos – Pará. 
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ABSTRACT 

In this study, through the analytical and interpretative support from Sociolinguistics, we 

systematize and describe the behavior of pretonic oral mid vowels /e, o/ by Portuguese 

speakers of Marabá in Brazil. Based on the observation of the sociocultural and linguistic 

diversity of this speech community, the research corpus was collected from 36 native subjects 

to guarantee that the sample plan obeys socio-stratified criteria relating to gender, schooling 

and age. We used the computational tool VARB2000 for the statistical survey concerning the 

frequency of the dependent variables. This tool was also used to calculate the relative heft of 

the independent variables considered relevant for this study. The results make evident the 

predominance of the low-mid variants [, ] (48%, 51%). High-mid vowels represent the 

second biggest quantity [e, o] (34%, 27%), and high vowels the third [i, u] (18%, 22%). The 

quantification of pretonic oral mid vowels in the speech of Portuguese speakers of Marabá 

confirms the system of variation in PB. 

 

KEY-WORDS: Sociolinguistics. Language and culture. Vowels. Portuguese language – 

Regionalisms – Pará. 
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REALIZAÇÃO DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NO FALAR MARABAENSE 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho, orientado pela Sociolinguística, estuda uma característica fonética do 

português utilizada por uma comunidade de fala
1
 específica, isto é, descreve e sistematiza o 

comportamento das vogais médias pretônicas orais /e, o/ no falar urbano de Marabá. Esse 

polo da mesorregião Sul-Sudeste do Pará, é marcado pela imigração e, em consequência 

disso, apresenta heterogeneidade cultural e linguística acentuadas. 

Diante disso, nesta pesquisa, desenvolvemos os seguintes objetivos específicos: 

observar se a realização das vogais médias pretônicas /e, o/ é condicionada por fatores 

linguísticos (fonéticos, silábicos e morfológicos) e/ou sociais (faixa etária, sexo e 

escolaridade); verificar se a fala urbana marabaense tende a uma padronização do uso dessas 

vogais; observar se existe a possibilidade de fatores identitários estarem atuando sobre a 

escolha das variantes. 

Nossas leituras de base denunciam que, em pleno século XXI, ainda estamos 

cercados por discursos que, fundamentados em ideologias preconceituosas, negam a 

heterogeneidade da língua e, consequentemente, também negam a identidade da maioria dos 

sujeitos falantes. Tais discursos encontram-se amparados, sobretudo, pelas práticas históricas 

das políticas linguísticas, pelo ensino prescritivo de língua e pelas mídias de massa 

(EDWARD, 1947; BRASIL, 1997, 1998 e 2000; ORLANDI, 2001; VISIOLI, 2004; 

SILVEIRA, R. C. P., 2008; TABOADA & GARCÍA, 2011; ARNOUX, 2011; BARRIOS, 

2011; ALTENHOFEN & BROCH, 2011).  

No entanto, ver a língua como processo heterogêneo nos permite situá-la, com 

propriedade, na dimensão sociocultural. Logo, não pode ser ignorado o fato de que, além dos 

falares resultantes da variação que caracteriza o português brasileiro
2
, há, neste país, cerca de 

181 línguas indígenas, variedades de fala resultantes ora da mescla do português ao espanhol 

nas zonas fronteiriças, ora da mistura às línguas de imigrantes e às remanescentes dos afro-

brasileiros (CASTILHO, 1998 e 2005; FREITAS, 2001; BEHARES, 2003; SILVA, R. V. M., 

2004; RODRIGUES, 2005; PETTER & FIORIN, 2008). 

Uma vez que o falar revela a região de origem, a classe social, o nível de 

escolaridade, o sexo/gênero, a faixa etária e as preferências político-ideológicas de seu 

                                                           
1
 Nomeamos a categoria ou constructo comunidade de fala por meio da sigla CF. 

2
 Nomeamos o português brasileiro por meio da sigla PB e o português europeu por meio da sigla PE.  
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usuário, a variedade de fala e o falante se tornam alvo de avaliações. Em outras palavras, os 

sujeitos produzem juízos de valor sobre suas variedades de fala e sobre os falares dos demais 

sujeitos (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006).   

A avaliação linguística faz parte do comportamento sociocultural do falante, seja ele 

residente no campo ou em grande cidade. De modo geral, os processos avaliativos são 

motivados pelo prestígio ou desprestígio que a variedade de fala possui para determinado 

grupo étnico ou nacional, para a afirmação de uma identidade local, para o status de classe 

social etc. (LABOV, 2008).  

O ensino escolarizado de língua influencia processos avaliativos, crenças e atitudes 

sociolinguísticas, pois valoriza, exacerbadamente, a variedade padrão em detrimento dos 

falares não padrão. É também por isso que essas variedades passam a ser vistas de forma 

estereotipada e, muito frequentemente, aqueles que as utilizam se tornam vítimas do 

preconceito linguístico (LYONS, 1987; TARALLO, 1990a; PRETI, 1994; MOLLICA, 1996 e 

1998).  

Segundo Arnoux (2011) o ensino de língua é, em grande parte, influenciado ou 

direcionado por fatores políticos. Partindo dessa posição, verificamos que o Brasil, apesar de 

sua imensa diversidade, ainda realiza políticas monolinguísticas e monovarietais. Por isso, 

não seria um exagero dizer que as políticas linguísticas deste país são insensíveis às CF com 

identidades vernaculares. Para reverter essa realidade de exclusão, fazem-se necessárias 

políticas linguísticas capazes de inserir, definitivamente, os debates sobre a diversidade 

linguística nos cursos de formação de professores e nos livros didáticos.  

No Brasil, as pesquisas de orientação dialetológica foram as precursoras no estudo da 

diversidade linguística, todavia, sob o aporte naturalista, compreendiam os vernáculos 

brasileiros como deturpações do PE
3
. Mas, a despeito de não corroborarmos esses 

pressupostos em Nascentes (1953 [1922]), reconhecemos a importância do dialetólogo quanto 

ao registro de características regionais do PB.  

                                                           
3
 O naturalismo de Nascentes se torna explícito quando compara os processos de variação do PB ao modo como 

um ramo ou galho cria raízes e se separa da árvore na qual se originou. A princípio, o autor parece romper com o 

pensamento, então predominante, de que o PB fosse uma derivação imperfeita do PE: ―Falamos diferentemente 

sem que por isso falemos errado [...] nos exprimimos de acordo com os novos rumos por que marchou no Brasil 

a língua portuguesa‖ (NASCENTES, 1953, p. 10). Em seguida, acrescenta que ―o que não se pode contestar é a 

existência de variação entre a língua do Brasil e a de sua antiga metrópole e é isso principalmente o que nos 

cumpre estudar‖ (NASCENTES, 1953, p. 12). Contudo, Nascentes não rompeu com a ideia de que o PB 

vernacular resultasse de uma degeneração do PE e isso é expresso ao descrever o objetivo de seu estudo 

dialetológico: ―Pouco nos interessa a língua das classes cultas, primeiro porque é correta, segundo porque lhe 

falta a naturalidade, a espontaneidade da língua popular. Iremos ver os erros, tentar explicar a razão de ser deles, 

do mesmo modo como o médico estuda a etiologia das moléstias (NASCENTES, 1953, p. 14). 
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O referido autor, após verificar a cadência da fala e o comportamento das vogais 

médias pretônicas em diferentes regiões do país, agrupou os falares brasileiros em dois 

blocos: o do Norte, no qual haveria predomínio das variantes médias baixas [, ]; e o do Sul, 

cujo predomínio seria das variantes médias altas [e, o]. Além disso, uma parte considerável do 

país, entre o Norte e o Sul, foi definida como ―território incaracterístico‖, pois, não pôde ser 

categorizada pela cadência da fala e pelo uso das variantes vocálicas pretônicas. 

Estudos de autores não dialetólogos e não variacionistas, como Câmara Jr. (1992), 

Battisti e Vieira (2001), no campo fonético-fonológico, também demonstram que a realização 

das vogais médias /e, o/, em posição pretônica, é variável no PB, ou seja, podem ser 

pronunciadas como variantes médias altas [e, o] (t[o]mate, c[e]bola), médias baixas [, ] 

(t[]mate; c[]bola) e altas [i, u] (t[u]mate, c[i]bola).  

Tendo em vista a constituição sociocultural de Marabá, a alta mobilidade do 

marabaense e frente aos resultados das pesquisas de referência
4
, levantamos alguns 

questionamentos sobre o assunto em discussão: que variantes seriam de fato predominantes na 

fala de Marabá, as médias baixas [, ], as média altas [e, o] ou as altas [i, u]? O padrão de 

uso dessas vogais situa Marabá entre os falares do Norte (Cf. NASCENTES, 1953) ou numa 

pressuposta ―ilha dialetal‖ paraense (Cf. SILVA, 1989)?
5
 Que fatores linguísticos e 

extralinguísticos estariam implicados no controle da variação? A atitude do falante sobre as 

variantes médias pretônicas atua sobre suas escolhas? 

Hipóteses prováveis para responder a essas indagações são as seguintes: as variantes 

médias baixas [, ] seriam as predominantes em Marabá; condicionamentos fonéticos, 

silábicos e morfológicos, correlacionados ao sexo, à faixa etária e à escolaridade dos falantes 

controlariam as variantes; a referida variação refletiria atitudes sociolinguísticas dos falantes 

marabaenses.  

Os questionamentos e as hipóteses nos motivaram a desenvolver esta pesquisa, então, 

nos voltamos para o português falado na cidade de Marabá, tendo como objeto de estudo as 

vogais médias pretônicas /e, o/. Desse modo, o problema investigado, além dos fatores 

linguísticos (fonéticos e morfológicos), é a possibilidade de a realização dessas vogais ser 

condicionada por fatores sociais (faixa etária, sexo e escolaridade) e/ou pela avaliação que os 

falantes realizam sobre a própria fala e sobre a fala dos demais. 

                                                           
4
 Nascentes (1953), Freitas (2001), Castro e Aguiar (2007), Razky, Lima e Oliveira (2012). 

5
 Para todos os efeitos, não concordamos com as expressões ―ilha dialetal‖ ou ―ilha linguística‖, pois remetem a 

isolamento. Para nós, o sentido dessas terminologias já está superado, pois, em se tratando de situação 

linguística, não existe isolamento. 
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Após realizarmos o levantamento de estudos sobre o tema, constatamos que os 

mesmos descrevem e sistematizam características internas e/ou externas do fenômeno, alguns 

apresentam análises quantitativas, mas a maioria não desenvolve análises qualitativas sobre o 

assunto e isso revela a importância de nosso recorte. Portanto, esta pesquisa é relevante por 

sua ênfase na identidade cultural e linguística de Marabá, por caracterizar essa área varietal no 

Sul-Sudeste do Pará e por corroborar as investigações que buscam mapear o PB. 

Os assuntos tratados nesta dissertação distribuem-se da forma como os descrevemos 

nos parágrafos a seguir. 

O primeiro capítulo, Comunidade de fala de Marabá, descreve a cidade de Marabá, 

sua história, aspectos humano-econômicos, demografia, espaço rural-urbano e perfil 

sociolinguístico. 

No segundo capítulo, Variação linguística, apresenta-se a fundamentação teórica 

deste trabalho, as origens da Sociolinguística e os pressupostos teóricos de suas vertentes, 

Etnografia da Comunicação e Teoria da Variação Linguística, além disso, discute-se a relação 

linguagem-sociedade a partir das categorias comunidade de fala e rede social.  Este capítulo 

também situa as vogais médias no sistema vocálico do português e dialoga como vários 

estudos sobre o comportamento das vogais médias pretônicas desde o latim até o PB. 

O terceiro capítulo, Procedimentos metodológicos, descreve os pressupostos 

metodológicos da Teoria da Variação Linguística, a composição da amostra, a delimitação do 

corpus, as variáveis e suas hipóteses, o tratamento dos dados, a utilização do pacote de 

programas VARBRUL, os usos estatísticos e os pressupostos metodológicos interpretativos. 

No quarto e último capítulo, Análise dos dados, os resultados são apresentados, 

discutidos e interpretados sociolinguisticamente. 

Nas Considerações finais, o tema da dissertação é brevemente retomado, são 

enumerados os resultados gerais desta pesquisa e expostas algumas questões futuras a ser 

desenvolvidas sobre o assunto. 

Por fim, apresentam-se as Referências consultadas durante o estudo. 
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1 COMUNIDADE DE FALA DE MARABÁ  

A centenária Marabá está localizada no Sul-Sudeste paranese, a 500 km da capital 

Belém. A referida cidade e sua mesorregião apresentam uma diversidade cultural resultante de 

vários ciclos migratórios. Por esse motivo, Soares (2008) caracteriza essa porção do Pará 

como um grande mosaico de identidades culturais.  

Faremos a seguir uma retrospectiva da história, das características humano-

econômicas, do espaço urbano-urbano e adjacências, bem como esboçaremos, 

hipoteticamente, o perfil sociolinguístico dessa localidade. 

 

1.1 História  

A porção média do Rio Tocantins, remotamente habitada por tribos indígenas 

falantes de línguas dos troncos Macro-Jê e Tupi-Guarani, foi explorada pelos portugueses 

ainda no século XVI, no auge do comércio das drogas do sertão. Nessa região, também houve 

algumas expedições bandeirantes à procura de riquezas minerais.  

No século XVII, no Vale do Itacaiúnas, muitos indígenas foram capturados pelas 

missões jesuíticas e levados para os descimentos de Santa M.ª de Belém do Grão Pará. 

Segundo Monteiro (2001, p. 14), ―O Padre Manoel da Costa Nunes, em 1669, subiu o Rio 

Tucanotin, hoje Tocantins, e atingiu o Rio dos Taká-y-úna, onde habitavam os índios do 

mesmo nome.‖ Contudo, a região permaneceu sem ocupação de não índios por quase 300 

anos.  

Conforme Santos, Luz e Sobrinho (2003), os primeiros colonos a ocuparem a porção 

média do Rio Tocantins, no final do século XIX, foram alguns refugiados de conflitos 

milicianos do Norte de Goiás, região onde, atualmente, está localizado o estado do Tocantins.  

Esse grupo liderado por Carlos Gomes Leitão, derrotado politicamente em 

Tocantinópolis (Boa Vista), aportou, em 1892, abaixo da península formada pelo encontro das 

águas dos rios Tocantins e do Itacaiúnas. O local foi chamado de Burgo, nele foi desenvolvida 

uma colônia agrícola e em suas proximidades, no ano de 1894, foi criada a Vila de Pontal.  

De acordo com Jadão et al. (1984), como os colonos desenvolviam a atividade da 

pecuária, várias expedições foram realizadas com o objetivo de descobrir pastagens naturais, 

mas esse tipo de vegetação não foi encontrado. Apesar disso, durante as incursões, diversos 

seringais foram localizados e em pouco tempo começaram a ser, sistematicamente, 

explorados. 



20 

 

Esse período compreende o ciclo da borracha e foi marcado pela chegada de muitos 

imigrantes procedentes do Maranhão e do Norte de Goiás (Tocantins). Dentre as levas de 

recém chegados, destacaram-se os mascateiros, ou seja, os vendedores que iam de porta em 

porta. Esses comerciantes foram os primeiros a acumular fortunas nessa localidade.  

O aumento populacional exigiu uma maior demanda de terras para o cultivo de 

alimentos e formação de pastagens artificiais. A expansão gerou conflitos sangrentos entre 

colonos e indígenas das etnias Suruí, Assurini, Gavião, Arara, Parakanã e Xikrin do Cateté 

(Kayapó). Além disso, era frequente a escravização e a matança de seringueiros que ousavam 

desobedecer ou enfrentar os coronéis donos de seringais.  

Conforme dizem Santos, Luz e Sobrinho (2003), em Pontal, o comerciante 

maranhense Francisco Coelho, natural da cidade de Grajaú, montou uma grande mercearia e, 

supostamente inspirado pelo poema Marabá de Gonçalves Dias, nomeou-a Casa de Marabá. 

Em 1908, o povoado de Pontal já era conhecido pelo nome Marabá. Vejamos o poema a 

seguir: 

Marabá 
(Gonçalves Dias) 

 

Eu vivo sozinha, ninguém me procura! 

Acaso feitura 

Não sou de Tupá! 

Se algum dentre os homens de mim não se esconde: 

— "Tu és", me responde, 

"Tu és Marabá!" 

— Meus olhos são garços, são cor das safiras, 

— Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 

— Imitam as nuvens de um céu anilado, 

— As cores imitam das vagas do mar! 

Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 

"Teus olhos são garços", 

Responde anojado, "mas és Marabá: 

"Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 

"Uns olhos fulgentes, 

"Bem pretos, retintos, não cor d'anajá!" 

— É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 

— Da cor das areias batidas do mar; 

— As aves mais brancas, as conchas mais puras 

— Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 

Se ainda me escuta meus agros delírios: 

— "És alva de lírios", 

Sorrindo responde, "mas és Marabá: 

"Quero antes um rosto de jambo corado, 

"Um rosto crestado 

"Do sol do deserto, não flor de cajá." 

— Meu colo de leve se encurva engraçado, 

— Como hástea pendente do cactus em flor; 

— Mimosa, indolente, resvalo no prado, 

— Como um soluçado suspiro de amor! — 

"Eu amo a estatura flexível, ligeira, 

Qual duma palmeira", 

Então me respondem; "tu és Marabá: 

"Quero antes o colo da ema orgulhosa, 

Que pisa vaidosa, 

"Que as flóreas campinas governa, onde está." 

— Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 

— O oiro mais puro não tem seu fulgor; 

— As brisas nos bosques de os ver se enamoram 

— De os ver tão formosos como um beija-flor! 

Mas eles respondem: "Teus longos cabelos, 

"São loiros, são belos, 

"Mas são anelados; tu és Marabá: 

"Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 

"Cabelos compridos, 

"Não cor d'oiro fino, nem cor d'anajá," 

E as doces palavras que eu tinha cá dentro 

A quem nas direi? 

O ramo d'acácia na fronte de um homem  

Jamais cingirei: 

Jamais um guerreiro da minha arazóia 

Me desprenderá: 

Eu vivo sozinha, chorando mesquinha,  

Que sou Marabá! 

 

Fonte: Disponível em: <www.secrel.com.br>. 

Acesso em: 20 out. 2013. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B3s
http://www.secrel.com.br/
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Conforme Jadão et al. (1984, p. 23), o vocábulo marabá, ―mayr-abá‖ na Língua 

Geral Amazônica, significava pessoa indesejável na tribo, ou seja, o sujeito marabá ―[...] 

segundo as crenças indígenas, trazia uma sina que poderia trazer tanto benefícios como 

malefícios [...]‖. Segundo Villar (2011, p. 613), no Dicionário Houaiss Conciso, marabá é 

um substantivo comum de dois gêneros que significa ―mestiço de índia com branco, esp. 

Francês [ETIM: tupi]‖. Conforme diz o tupinista Babosa [S.n.t.], os termos mayra (francês) e 

awa (indígena) são originários do Tupinambá, os quais teriam se aglutinado em mayrawa > 

marabá. Gonçalves Dias atribui à ―Marabá‖ um sentido idêntico ao apresentado por Villar 

(2011), ou seja, sinônimo de mestiçagem resultante do cruzamento de índias com europeus 

(franceses), então invasores de terras no Maranhão. Consequentemente, a ―Marabá‖ do poema 

carrega o estigma de pessoa indesejável na tribo, tal como mencionado por Jadão et al. 

(1984)
6
.  

No início do século XX, devido às péssimas condições de vida na localidade, 

começaram as lutas para emancipá-la do Município de Baião. Mas, como os primeiros 

manifestos foram ignorados pelo governo do Pará, os marabaenses enviaram um abaixo-

assinado ao governo goiano solicitando a anexação do Sul-Sudeste do Pará ao estado de 

Goiás:  

O governo de Goiás, vendo grande interesse no local, encaminhou imediatamente 

forças e nomeações diversas para organizar o povoado. Sabendo do ocorrido, o 

governo paraense providenciou a vinda do Bacharel, o Dr. Francisco Carvalho 

Nobre, juntamente com uma guarnição de força pública do estado, com setenta 

praças, sob comando do Cap. Pedro Nolasco, com a finalidade de criar o município 

de Marabá. Aqui chegando retiraram as forças policiais do estado de Goiás, mas não 

criaram o município, seguiram viagem até São João do Araguaia, onde instalaram a 

sede do novo município, contrariando a vontade dos marabaenses. (SANTOS, LUZ 

& SOBRINHO, 2003, p. 114). 

Por isso, os conflitos com o governo do estado continuaram por mais cinco anos, até que em 

1913 o município de Marabá foi oficialmente criado.  

Com o crescimento demográfico deu-se a formação de povoados no entorno, os quais 

se tornaram municípios alguns anos mais tarde, é o caso de Itupiranga (1947), Curionópolis e 

Parauapebas (1988). O mapa a seguir situa Marabá entre os mais importantes municípios 

paraenses: 

 
 

                                                           
6
 Esse eu lírico caracteriza uma mulher mestiça, possivelmente, filha de pai francês e mãe indígena e que, por 

isso, não seria bem vista pelos portugueses (então inimigos dos franceses), pelos índios, tampouco pelos 

mestiços filhos de portugueses e índios. Em suma, o texto de Gonçalves Dias revela que ―Marabá‖ vivia isolada 

ou rejeitada em decorrência do preconceito racial. Na atualidade, devido ao forte processo de miscigenação, 

conforme dizem os marabaenses, o vocábulo marabá continua sinônimo de mistura, mas não significa pessoa 

rejeitada. 
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Figura 1.1: Mapa do Pará 

 
Fonte: Disponível em: <http: www.ufpa.br/alipa/>. Acesso em: 05 nov. 2012. 

 

1.2 Ciclos econômicos e imigração 

Os vários ciclos econômicos atraíram imigrantes de todas as regiões do Brasil, mas, 

sempre houve o predomínio de maranhenses, os quais desciam o Rio Tocantins utilizando 

botes, ou seja, embarcações rústicas com capacidade para suportar até 12 toneladas. Os 

mesmos procediam, sobretudo, das microrregiões de Imperatriz, Porto Franco, Gerais do 

Balsas, Pindaré, Alto Mearim e Grajaú (JADÃO et al., 1984; SANTOS, LUZ & SOBRINHO, 

2003). 

Conforme dizem Mattos (1996), Reynal et al. (1998), Morais (1998), Monteiro 

(2001), Soares (2003), Santos, Luz e Sobrinho (2003), o crescimento acelerado da cidade é 

decorrente da intensa imigração provocada pelos ciclos econômicos da borracha (final do 

século XIX a 1920), castanha (1920- 1980), diamante (1939- 1945), cristal de rocha (1940- 

1944) e ouro de Serra Pelada (1980- 1992).  

O sonho de enriquecimento atraiu, inclusive, imigrantes procedentes do Oriente 

Médio que, a princípio, se dedicaram à mascataria, mas, alguns anos mais tarde, fizeram-se 

grandes comerciantes, proprietários de terras e políticos. Desse grupo, as famílias que se 

tornaram influentes na cidade e na região foram as seguintes: Mutran, Yague, Salame, Amury, 

Gaby, Moussalen, Facury, Beles, Jadão, Uady, Laghy, Chuquia, Athiê, Saliba e Abbade. 

(BARROS, 1983; JADÃO, 1984; SAMPAIO, 2000). 

http://http:%20www.ufpa.br/alipa/
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A imigração foi intensificada por iniciativas de grande porte, as quais ampliaram as 

potencialidades econômicas da região (MATTOS, 1996; REYNAL, 1998; SANTOS, LUZ & 

SOBRINHO, 2003). Esses empreendimentos podem ser verificados a seguir: 

a) Programa Grande Carajás, voltado para a mineração, é resultante da política 

governamental de desenvolvimento da Amazônia. Seu início foi em 1960 com a 

abertura das rodovias BR-153 (Belém-Brasília) e PA-70, atualmente BR-222 

(Fortaleza-Marabá). Em 1970 foi aberta a Transamazônica (BR-230) e em 1974 teve 

início a construção da Hidrelétrica de Tucuruí. Esses megaempreendimentos atraíram 

milhares de trabalhadores maranhenses, cearenses, piauienses, baianos e paraibanos. 

b) Implantação de quartéis do Exército Brasileiro em 1970, quando o município foi 

declarado Área de Segurança Nacional pelo decreto-lei nº 1.131, como consequência 

da Guerrilha do Araguaia. Atualmente há 07 quartéis na cidade (52º BIZ, 23º BLOG 

SL, 1º GAC, 33º PEL PE, Cia. CMDO, 23º Cia. e HGuMBA), os quais são 

responsáveis pela chegada crescente de militares de todos os estados brasileiros, com 

destaque para os maiores contingentes formados por gaúchos e cariocas.  

c) Em consequência da Guerrilha, algumas vicinais foram abertas com a finalidade de 

facilitar a chegada das tropas do Exército aos acampamentos dos insurgentes 

comunistas. Após o conflito, às margens dessas vicinais e das rodovias (Belém-

Brasília, PA-70 e PA-150), famílias centro-sulistas e nordestinas foram assentadas 

pelo INCRA.  

d) Início do funcionamento da Estrada de Ferro Carajás em 1984, cujo percurso vai da 

Serra dos Carajás, localizada no município de Parauapebas – PA, até o Porto de Itaqui, 

em São Luís – MA. Essa ferrovia, além do transporte do minério de ferro e demais 

cargas pesadas, secundariamente, realiza o transporte de passageiros e é responsável 

pela entrada constante de imigrantes maranhenses em Marabá e em Parauapebas. 

e) Construção do Distrito Industrial Metalomecânico de Marabá – (DIM), em 1988. 

Nesse parque foram instaladas siderúrgicas para produzir ferro-gusa a partir do 

minério de ferro explorado na Serra de Carajás. 

f) Agricultura mecanizada, pecuária de corte, indústria madeireira, carvoaria, indústria 

alimentícia (frigoríficos e lacticínios), comércio diversificado, prestação de serviços 

em geral e turismo. Além da siderurgia, essas últimas atividades foram desenvolvidas, 

sobretudo, pelos imigrantes centro-sulistas (goianos, mineiros, capixabas, paulistas e 

paranaenses). 
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As várias frentes migratórias para Marabá e Sul-Sudeste paraense, em termos gerais, 

são compostas da seguinte forma: frente pioneira — tocantinenses (norte-goianos), 

maranhenses (quantitativamente predominantes) e sírio-libaneses; frente nordestina — 

cearenses, piauienses, baianos e paraibanos que, em conjunto, constituem o segundo 

quantitativo; frente centro-sulista — goianos, mineiros, capixabas, gaúchos, cariocas, 

paulistas e paranaenses que, apesar de quantitativamente minoritários, constituem uma 

camada social com poder econômico e influência política.  

A partir década de 70, todas as iniciativas de grande porte, desenvolvidas no Sul-

Sudeste do Pará, faziam parte do Plano de Integração Nacional cuja finalidade era a 

ocupação da última fronteira agrícola do país, a saber, o Leste amazônico, ainda hoje 

chamado de Amazônia Legal. Esse projeto foi arquitetado e financiado pela União em plena 

ditadura militar, cujo principal intuito era a dominação político-econômica fundamentada no 

modelo desenvolvimentista, com base nos grandes projetos (minero-metalúrgicos e 

agropecuários). 

Silva, I. S. (2006a; 2006b) trabalha com a hipótese de que o Sudeste do Pará 

constitua uma fronteira cultural, isto é, um local de choques culturais entre imigrantes. 

Segundo a autora, as várias frentes de ocupação, concorrentes na ―(re)fundação‖ desse 

território, desenvolveram estratégias de apropriação do espaço e de seus recursos: 

 Num primeiro momento os ―pioneiros‖, no final do século XIX, visando eliminar, 

apagar ou destituir ―o indígena‖ de suas territorialidades, o elegeram como ―o 

étnico‖/―o outro‖. Nesse momento as figuras centrais eram os ―brancos‖ (não índio), 

comerciantes de castanha e fazendeiros, os quais forjaram e atribuíram a si o mérito da 

fundação ou da descoberta do novo território, da terra que não era de ninguém. A 

partir desse período, ocorria a implantação e difusão da identidade nordestina pelo 

Sul-Sudeste do Pará.  

 A segunda ―in(ter)venção‖ no território deu-se em 1970. Nesse contexto, a população 

regional (portadora de identidade, representação e imaginário nordestino), passa a ser 

desqualificada ou rotulada com ―cabocla‖ pelos centro-sulistas. A partir de então, 

esses novos imigrantes atribuem a si a ação civilizatória.  

Em ambas as frentes prevalecem os discursos de ―(re)fundação‖, as ―narrativas da 

colonização‖, da ―descoberta‖, algo ao modo ―bandeirante‖, com o intuito de legitimar o 

poder daquele que estabelece o ―novo território‖. Os objetivos desse processo de 

―(des)territorialização‖ são apagar do imaginário nativo a certeza da posse da terra e a noção 

de pertencimento local/regional (SILVA, I. S., 2006a; 2006b). 



25 

 

A historiadora denuncia que, nesse espaço, ―o sujeito maranhense‖, majoritário 

quantitativamente, vem sendo discriminado, estereotipado e subalternizado, ou seja, está 

sendo construído como ―o étnico‖, ―o outro‖, ―o participante marginal‖, ―o inferior‖, ―o 

pobre‖ e ―o negro‖. Os dizeres de escárnio direcionados aos maranhenses demonstram que o 

sujeito sul-paraense, cuja identidade regional está se reformulando, não se reconhece, 

positivamente, como portador de uma herança cultural maranhense
7
. Essa negação identitária 

é esclarecida pela autora na citação a seguir:  

Assim, as representações sobre os maranhenses como migrantes ―despossuídos‖ 

(condição de existência social) e culturalmente ―atrasados‖ estão engajadas na 

intenção de qualificá-los como força de trabalho braçal e em sub-empregos, 

inclusive, em condições análogas à escravidão, e também para 

―eliminar‖/invisibilizar suas contribuições socioculturais. Esses discursos 

entrecruzam elementos de discriminação social e cultural que estigmatizam os 

maranhenses como sujeitos que estão na história, mas numa condição 

rebaixada/desqualificada. (SILVA, I. S., [S. n. t.], p. 1 - 2). 

 

1.3 Aspectos demográficos 

Na atualidade Marabá é o 9º município mais populoso da Amazônia e sua 

demografia é estimada em mais de 233.669 habitantes (BRASIL, Censo/IBGE, 2010). Mas, 

segundo a Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério da Saúde, ao repassar recursos 

do SUS para o município, aumenta esse número em 7%, contabilizando 247.472 habitantes.  

O gráfico a seguir ilustra o crescimento populacional do município de 1913 a 2010: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 As expressões seguintes ocorrem com frequência: ―Por que cigana não lê mão de maranhense? Porque 

maranhense não tem futuro!‖; ―Trabalho mal feito! Só podia ser de maranhense!‖; ―Deus fez o mundo em seis 

dias, no sétimo dia o diabo riscou o Maranhão!‖; ―Ei! Deixa de ser maranhense!‖; ―O Pará exporta minério, o 

Maranhão exporta gente!‖; ―Por que cachorro não segue enterro de maranhense? Porque quem enterra merda é 

gato!‖; ―O Pará é rico, o Maranhão é pobre!‖; ―O que é um nada dentro do nada, ouvindo nada, voltando pro 

nada? É um maranhense dentro de um fusca, ouvindo regue e voltando pra o Maranhão!‖. Também é comum 

ouvir adjetivos desqualificadores atribuídos aos maranhenses: rude, analfabeto, macumbeiro, preguiçoso, 

passivo, desavergonhado, derrotado, estático, sem ambição etc.  
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Gráfico 1.1: Crescimento demográfico de Marabá 

 
Fonte: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/ > . Acesso em: 13 abr. 2013. 

 

Vê-se pelo gráfico que a população quase dobrou em 20 anos. Uma das 

consequências negativas desse crescimento é a favelização gerada pelas invasões de áreas da 

periferia. Essa ocupação desordenada criou bairros em áreas de várzea, os quais são parcial ou 

completamente alagados nos períodos de cheia dos rios Itacaiúnas e Tocantins. Esse fato gera 

muitos transtornos para a parcela da população que se vê desabrigada todos os anos.  

Levantamentos recentes da Prefeitura apontam um colapso urbano em Marabá. 

Conforme dizem esses estudos, cerca de 70% das residências não estão interligadas à rede de 

esgoto e 50% não estão abastecidas pela rede de água tratada. 

Contudo, segundo informações da Secretaria de Assistência Social (SEASP), o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é de 0,714, um nível considerado 

mediano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Outros 

indicadores sociais também apresentam níveis razoáveis conforme os critérios desse 

programa, tais como: renda per capita de 15.857,00 reais; taxa de alfabetização de 93,93%; e 

expectativa de vida de 70,13 anos. Mas, a incidência da pobreza real é de 42,73% e da 

pobreza subjetiva é de 46,50% (BRASIL, Censo/IBGE, 2010). Isso mostra que existe uma 

alta concentração de renda em Marabá, sendo esta considerada a cidade com a maior 

desigualdade social da Amazônia.  

As correntes migratórias, o inchaço urbano, a desigualdade social e a falta de 

políticas públicas para a juventude tornam essa cidade a segunda, no Brasil, em número de 

homicídios de jovens com idades entre 14 e 25 anos. De acordo com dados do Ministério da 

Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, toda essa matança seria ocasionada por 
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disputas pelo controle do tráfico de drogas, assassinatos por encomenda (pistolagem) e grupos 

de extermínio formados por autoridades policiais e civis. Também incluímos, nessa violenta 

realidade, os assassinatos motivados pelo ódio homofóbico. 

Outro dado negativo é a violência no campo. Segundo o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), a expansão do agronegócio, as grilagens de terras, os 

desmatamentos ilegais e a ausência do Estado contribuem para que o município seja o 

campeão mundial em registros de escravização e assassinatos de trabalhadores do campo. 

Essa triste realidade tem constado, repetidamente, no Relatório Anual da Organização dos 

Estados Ibero-Americanos (OEI). 

Enfim, essa composição urbana e rural desordenada pode vir a se tornar mais caótica, 

pois em 2009 foi iniciada a implantação da mega-aciaria Aços Laminados do Pará/Progen 

(ALPA), com potencial para gerar 8.000 empregos diretos e 15.000 indiretos, e devido a isso 

as projeções de crescimento demográfico indicam que Marabá, em 10 anos, terá 

proximamente 01 milhão de habitantes.  

 

1.3.1 População indígena 

Na porção média do Rio Tocantins, as populações indígenas foram praticamente 

dizimadas nas primeiras décadas de colonização. Segundo Jadão et al. (1984), para se 

protegerem das pilhagens e de futuros confrontos com os colonos, os índios sobreviventes se 

embrenhavam nas matas mais distantes.  

Desde a década de 70, com a intensificação do desmatamento causado pela indústria 

madeireira, pecuária e mineração, os remanescentes indígenas foram novamente expulsos de 

seus territórios, ou seja, foram transferidos para reservas ainda mais distantes de Marabá. O 

quadro, a seguir, apresenta informações atualizadas sobre as 06 etnias que, outrora numerosas, 

viveram nas adjacências marabaenses: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mst.org.br%2F&ei=d4WKUbLLCYyE8QTLXw&usg=AFQjCNE5Af_OmHMsgvMorhURFe4hhN54CQ&sig2=_2zO7FR1Xhl9DaP3ZnJgWw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mst.org.br%2F&ei=d4WKUbLLCYyE8QTLXw&usg=AFQjCNE5Af_OmHMsgvMorhURFe4hhN54CQ&sig2=_2zO7FR1Xhl9DaP3ZnJgWw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mst.org.br%2F&ei=d4WKUbLLCYyE8QTLXw&usg=AFQjCNE5Af_OmHMsgvMorhURFe4hhN54CQ&sig2=_2zO7FR1Xhl9DaP3ZnJgWw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.direitoshumanos.usp.br%2Findex.php%2FTable%2FOEI-Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-Dos-Estados-Ibero-Americanos-Para-a-Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o-a-Ci%25C3%25AAncia-e-a-Cultura%2F&ei=6-CJUbGPEpD-8ASjj4DwDA&usg=AFQjCNH75kzfFizbufdPLvP3lHMGEJHTMw&sig2=ZBgoE9_YGWFYl6dea8Kp2g
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.progen.com.br%2Fcases%2Finfraestrutura-e-energia%2Falpa%2Fprojeto-alpa-acos-laminados-do-para&ei=Yi-JUZapKNSFqQGlr4HoCA&usg=AFQjCNH7k3uCuWZRX9EgdjgeOcki0SBJjQ&sig2=5K40f0rWUjFRb91QibVaag
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Quadro 1.1: População indígena remanescente  
ETNIA LÍNGUA FAMÍLIA POPULAÇÃO LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA 

DE MARABÁ 

Gavião Timbira Jê 582 Bom Jesus do Tocantins 20 a 30 km 

 

Parakanã 

 

Akwáwa 

 

Tupi-guarani 

 

1.266 

Itupiranga, Jacundá, 

Novo Repartimento, 

Altamira e São Félix do 

Xingu 

 

40 a 500 km 

Suruí Suruí do 

Tocantins 

Tupi-guarani 330 São Geraldo do Araguaia 100 km 

Xikrin do 

Cateté  

Kaiapó Jê 1.015 Parauapebas 160 a 180 km 

Asuriní Akwáwa Tupi-guarani 165 Altamira 450 km 

Arara Arara Karib 361 Altamira, Itaituba 450 a 1.000 km 

POPULAÇÃO TOTAL          3.989 

Fonte: a partir de dados do site povos indígenas no Brasil. Disponível em: 

<http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral>. Acesso em: 08 ago. 2013. 

 

Como exposto no quadro, atualmente, não há reservas indígenas no município de 

Marabá. Também chama atenção que o total geral de 3.989 indígenas esteja espalhado por 

vários municípios das mesorregiões do Sul-Sudeste e Oeste paraense. Essa população 

indígena não chega a 2% do total de 247.472 habitantes não indígenas da cidade de Marabá.  

Não obstante à redução populacional das seis etnias, dessas há, particularmente, duas 

com grande poder econômico e político pelo fato de suas reservas estarem situadas na 

Província Mineral de Carajás. Referimo-nos aos seguintes grupos: 

 Xikrin do Cateté, beneficiários de uma indenização milionária paga pela Companhia 

Vale. Essa reparação se deve à extração de minério pela referida empresa nas terras 

desse povo; 

 Gavião, beneficiários de indenizações vultosas pagas pela Companhia Vale, 

Eletronorte e Celpa. O motivo das compensações está no fato de essas empresas terem 

instalado grandes obras de infra-estrutura nas terras dessa etnia. A primeira empresa 

construiu a Estrada de Ferro Carajás e as últimas construíram linhas de transmissão de 

eletricidade. 

 Dessas duas etnias, a mais integrada à sociedade não indígena é a dos Gavião e é 

provável que isso se deva a fatores como: a proximidade de sua reserva em relação à cidade 

de Marabá, algo entre 20 e 30 km; o fato de muitos jovens dessa etnia estudar e/ou residir na 

cidade; os casamentos com mulheres não indígenas; e a perda de identidade cultural. Um 

acontecimento que confirma essa aproximação com os não indígenas foi a eleição, em 2012, 

de dois indígenas gavião para o cargo de vereador, um em Marabá, outro em Bom Jesus do 

Tocantins. É possível que o poder econômico dos mesmos venha facilitando esse processo de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paracan%C3%A3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B3-xicrim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assurinis-do-tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araras_do_par%C3%A1
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integração. Contudo, a grande maioria dos povos indígenas do Pará vive uma realidade de 

pobreza, segregação, estigmatização e marginalização. 

Os historiadores consultados não mencionam processos de miscigenação entre índios 

e não índios em períodos mais remotos da história de Marabá, o que fica explícito em seus 

relatos são os conflito ou choques sangrentos entre as partes, os quais só foram apaziguados 

na década de 70, período em que os primeiros territórios indígenas foram demarcados no Sul-

Sudeste do Pará. 

Os dados históricos não nos permitem fazer afirmações categóricas quanto à 

influência das línguas desses grupos sobre o vocabulário e sobre o sotaque de Marabá. No 

entanto, tal como se verifica nos demais falares brasileiros, o uso de itens lexicais de origem 

de Tupi-Guarani também ocorre no falar dessa cidade. Além disso, como no passado o 

Tupinambá ou Língua Geral Amazônica foi corrente tanto no Pará quanto no Maranhão 

(CRUZ, 2012), existe a possibilidade de ter havido a manutenção de aspectos fonético-

fonológicos dessa língua nos vocábulos emprestados ao português desses estados. 

Segundo Rodrigues (2010), os contatos entre colonizadores e falantes do Tupinambá 

permitiram aos primeiros o aprendizado dessa língua e, com isso, ―[...] aos poucos, foram 

introduzindo em suas conversas em português os nomes indígenas das coisas típicas do novo 

ambiente [...]‖ (RODRIGUES, 2010, p. 31). Num segundo momento, os empréstimos 

(substantivos, adjetivos e verbos) supriram, na língua receptora, a ausência de vocábulos para 

representar aquilo que era estranho ou novo em termos de fauna, flora, acidentes geográficos 

(relevo e hidrografia), pessoas, localidades, artefatos, instrumentos e conceitos da cultura 

indígena. 

O Tupinambá, tal qual o Proto-TG, possuía as seguintes vogais tônicas orais: altas — 

as anteriores /í, î/, a central // e as posteriores /ú, û/; médias — as anteriores /e, / e as 

posteriores /o, /; e baixa — a central /a/. Correspondentes às vogais orais havia as nasais 

altas /ĩ, , ũ/, médias /ẽ, õ/ e baixa /ã/ (ANCHIETA, 1990 [1595]; FIGUEIRA, 1880 [1687]; 

JENSEN, 1999; DIETRICH, 2010).  

Após a verificação das vogais da Língua Geral Amazônica, ressaltamos que existe 

um processo fonológico peculiar às línguas da família Tupi-Guarani, trata-se da harmonização 

vocálica e esta faz com as vogais pretônicas, orais ou nasais, assimilem a altura da vogal 

tônica seguinte, ou seja, regressivamente, da esquerda para a direita (Cf. MAGALHÃES, 

2006).  

A partir de Anchieta (1990 [1595]) e Figueira (1880 [1687]), selecionamos alguns 

vocábulos que exemplificam esse processo. Vejamos a seguir: 
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 Vogais pretônicas anteriores [, e, i]: 

- Vogal pretônica média alta anterior [e], resultava da assimilação da altura das seguintes 

vogais tônica:  

1. Média alta anterior /e/ — tub[e]’t/ê/;  

2. Média alta posterior /o/ — [e]r[e]’ç/ô/, ô-r[e]’c/ô/;  

3. Alta anterior /i/ — [e]’r/í/ma; 

4. Alta posterior /u/ — aimomb[e]’/û/, [e]’j/ú/b’júpa, [e]r[e]’j/ú/b, tap[e]’ç/ú/nero, 

- Vogal pretônica média baixa anterior [], ocorria devido à assimilação da altura das vogais a 

seguir:  

1. Baixa /a/ — []’j/á/ra, []’ç/á/ba, []’j/á/r,  

2. Média baixa anterior // — o[]t/é/pé, p[]j/é/, []r/é/;  

3. Média baixa posterior // — []r[]ma’n/ó/, x[]’ç/ó/remendaráma, ar[e]’c/ó/.  

- Vogal pretônica alta /i/, ocorria assimilando a altura das seguintes vogais: 

1. Alta anterior /i/ — a-j-ap[i]’t/í/-p[i]’t/í/, tup[i]n[i]qu/i/m, [i]w/í/;  

2. Alta posterior /u/ — ant[i]’c/û/. 

 Vogais pretônicas posteriores [, o, u]: 

- Vogal pretônica média alta posterior [o], resultava da assimilação da altura de vogais tônicas 

tais como:  

1. Média alta anterior /e/ — oyoç[o]’c/ê/;  

2. Média alta posterior [o] — [o]’p/ô/, n[o]’r/ô/qjucái;  

3. Alta anterior /i/ — c[o]’r/î/, c[o]’t/î/, jab[o]’t/i/, ej[o]’r/í/. 

4. Alta posterior /u/ — or[o]’j/ú/pa.  

- Vogal pretônica média baixa posterior [], ocorria devido à assimilação da altura de vogais 

tônicas dos tipos:  

1. Baixa /a/ — aip[o]’t/á/r, tig[o]’/á/ma, pac[o]’b/á/;  

2. Média baixa anterior // — [o]’r/é/be;  

3. Média baixa posterior // — m[o]’r/ó/jara, [o]’s/ó/, t[o]’ç/ó/rõ.  

- Vogal pretônica alta /u/, ocorria assimilando a altura das seguintes vogais:  

1. Alta /i/ — r[u]’p/í/, t[u]’p/i/;  

2. Alta /u/ — opor[u]ç[u]’/ú/, ir[u]’r/ú/, t[u]r[u]’c/û/. 

Logo, além do enriquecimento do léxico, há fortes indícios de que esse processo de 

harmonização tenha se mantido nos vocábulos emprestados ao português pelo substrato 

Tupinambá. Observe os casos apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 1.2: Harmonia vocálica em vocábulos emprestados ao português  
Vocábulos do 

Tupinambá 

Harmonia vocálica com manutenção da 

vogal pretônica do Tupinambá 

Harmonia vocálica com mudança da 

vogal pretônica do Tupinambá 

ý‘pé‘róba > p[]roba - 

s-a‘pék > sap[]car - 

abae‘tê - > aba[]té 

jare‘ré - > jer[e]rê 

jabe‘býre‘té - > jabebir[e]tê 

je‘jóca - > j[]joca 

moka‘ê - > m[]quém 

‘sók > s[]car - 

po‘tin > p[o]ti - 

jaby‘rú > jab[i]ru > jab[u]ru 

si‘rí > s[i]ri - 

eimi‘rÍ > m[i]rim - 

y‘tínga > [i]tinga - 

juru‘mû - > jer[i]mum 

u‘rú > [u]ru - 

uru‘cú > [u]r[u]cu ou [u]r[u]cum - 

suku‘rí‘júba > s[u]c[u]ri ou s[u]c[u]rijuba - 

Fonte: Elaboração com base em Rodrigues (1997; 2010). 

 

1.4 Espaço rural-urbano e adjacências  

O município de Marabá subdivide-se em 17 distritos, 11 rurais e 06 urbanos. O 

quadro a seguir especifica essas localidades: 

 

Quadro 1.3: Distritos marabaenses 
                               RURAIS URBANOS 

Josinópolis Marabá Pioneira 

Brejo do Meio Nova Marabá 

Capistrano de Abreu 

Carimã Cidade Nova 

Itainópolis 

Alto Bonito São Félix 

Muru-Muru 

Santa Fé Morada Nova 

Três Poderes 

Sororó Industrial 

Vila União 

11 06 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Prefeitura de Marabá. 

 

Devido ao inchaço urbano, há inúmeras invasões recentes sem a mínima 

infraestrutura, ou seja, sem asfalto, água encanada, rede de esgoto, rede elétrica, escolas, 

postos de saúde, delegacias e agências bancárias.  

Como se vê na figura a seguir, os distritos urbanos estão dispersos numa área de 

aproximadamente 80 km
2 

e isso se deve às condições geográficas dos Vales do Itacaiúnas e do 
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Tocantins, os quais se constituem, em grande parte, de terrenos baixos e/ou alagadiços 

(várzeas). 

 

Figura 1.2: Distritos urbanos de Marabá 

 
Fonte: disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_bairros_de_Marabá>. Acesso em: 13 

abr. 2013. 

 

De acordo com Jadão et al. (1984), como a Velha Marabá se localiza numa pequena 

península, no começo do século XX, a mesma já não dispunha de espaço para abrigar as levas 

crescentes de imigrantes. Além disso, como seu relevo é suscetível às enchentes, a expansão 

da cidade foi direcionada às áreas mais altas e, assim, outros núcleos foram instaurados 

progressivamente. Na sequência expomos a história de formação e as principais 

características dos 06 distritos urbanos marabaenses. 

Velha Marabá, é uma continuidade da Vila de Pontal, iniciada em 1894, atualmente 

é composta por 04 bairros: Centro, Francisco Coelho (Cabelo Seco), Santa Rosa e Vila Canaã 

(Vila do Rato). Esse núcleo, além de ser o reduto das famílias tradicionais
8
, concentra o 

comércio de confecções e os pontos turísticos mais atrativos da cidade, tais como: o museu 

municipal, prédios e praças antigas; bares e casas noturnas; 03,5 quilômetros de orla às 

margens do Rio Tocantins; e a praia urbana do Tucunaré. 

Cidade Nova, surgiu, em 1926, como resultado de muitas invasões após grandes 

enchentes. O núcleo é composto pelos bairros Amapá, Cidade Nova, Novo Horizonte, Belo 

Horizonte, Agrópolis do Amapá, Laranjeiras, Liberdade, Independência, Jardim União, Bom 

Planalto e Novo Planalto. Esse núcleo, que é o 2º mais populoso, agrega áreas de comércio 

                                                           
8
 Expressão usada para fazer referência às famílias que mais remotamente se instalaram em Marabá. 
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popular e de luxo e é a sede dos poderes legislativo (municipal) e judiciário (estadual e 

federal). 

São Félix, é uma área de expansão iniciada em 1965, após a abertura da PA-70, hoje 

BR-222. Esse núcleo, basicamente residencial, é o 3º mais populoso e se constitui dos 

seguintes bairros: São Félix Pioneiro, Km 01, Km 02, Km 03, Novo Progresso, Paris, 

Morumbi, Residencial Tocantins e Jardim São Felix. O principal destaque do núcleo é seu 

potencial turístico, pois dispõe das melhores praias do município (Geladinho e Espírito 

Santo). 

Nova Marabá, foi planejada em 1970 e como sua distribuição territorial imitava uma 

castanheira, a maioria dos bairros foi subdividida em folhas (F. 05, F. 06, F.07, F.08, F. 09, F. 

10, F. 11, F. 12, F 13, F. 14, F 15, F 16, F. 17, F. 18, F. 19, F. 20, F. 21, F 22, F 23, F. 25, F. 

26, F. 27, F. 28, F. 29, F. 30, F. 31, F. 32, F. 33, F. 34, F. 35). Mas, também possui áreas com 

outra organização, veja: 02 bairros divididos em quilômetros (Km 06 e 07); 02 vilas militares 

(Castelo Branco e Costa e Silva); 07 áreas de quartéis do Exército Brasileiro; bairros de alto 

padrão (Delta Park, Cidade Jardim, Total Ville e Ipiranga Eco Ville); e 02 invasões recentes 

(Coca-Cola e Fanta). Esse núcleo é o mais populoso e o mais rico, nele encontra-se a maior 

parte dos estabelecimentos comerciais popular e de luxo, lojas de departamentos, grandes 

redes de supermercados, concessionárias, empresas prestadoras de serviços, agências 

bancárias, os 02 shoppings da cidade, os maiores campus universitários da mesorregião e a 

Prefeitura de Marabá. 

Morada Nova, teve seu povoamento também iniciado em 1970 devido à implantação 

de madeireiras, mas, com o passar dos anos, tornou-se o reduto residencial dos grandes 

agropecuaristas da região e de empresas ligadas ao agronegócio (laticínios, equipamentos para 

o campo e nutrição de animais).  

Distrito industrial, foi projetado pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do 

Pará – (CDI) e sua construção foi iniciada em 1988 numa área de 1.300 hectares. Segundo 

dados do Sindicato das Indústrias do Estado do Pará (SINDIFERPA), nesse parque industrial 

foram instaladas as siderúrgicas SIMARA, IBÉRICA, COSIPAR, SINOBRÁS, USIMAR, 

SIDEPAR, DA TERRA, MARAGUSA, TERRA NORTE e SIDENORTE. Mas, na 

atualidade, por consequência da crise mundial, o setor encontra-se enfraquecido e, por isso, 

continuam atuando somente as empresas SIDEPAR e SINOBRÁS.  

Conforme dados do Censo/IBGE (2010), a microrregião de Marabá teria uma 

população estimada em 381.278 habitantes. Essa área de influência abrange os municípios 
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adjacentes de Itupiranga, Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará, São João do Araguaia, 

São Domingos do Araguaia, Nova Ipixuna e Bom Jesus do Tocantins. 

Na condição de polo regional do Sul-Sudeste paraense, Marabá dispõe de órgãos 

federais, estaduais e regionais como a Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins 

(AMAT), o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia-Tocantins (CISAT) e o escritório 

central da Comissão Brandão, o qual desenvolve ações políticas e jurídicas em prol da 

sonhada emancipação do estado de Carajás.   

Enfim, Marabá é o centro econômico com a segunda arrecadação do estado. Além 

disso, se constitui como polo irradiador de tendências políticas e culturais para todo o Sul-

Sudeste do Pará. 

 

1.5 Perfil sociolinguístico da CF de Marabá 

Pelo exposto está comprovado que a constituição sociocultural de Marabá, desde sua 

fundação, é de origem, predominantemente, nordestina. Além disso, a demografia dessa 

cidade é marcada pela imigração decorrente dos vários ciclos econômicos. Por isso, há 

coerência na suposição de que o processo migratório atue sobre a configuração linguística 

dessa CF.  

O mapa a seguir, com a divisão varietal do Pará, corrobora o pensamento de que 

Marabá e Sul-Sudeste paraense estejam situados fora da área de abrangência linguístico-

cultural ―tipicamente paraense‖. 

 

Figura 1.3: Divisão varietal do Pará proposta por Cassique (2006) 

 

Fonte: Cruz (2012, p. 948).  
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Conforme diz Cruz (2012), essa divisão varietal está apoiada no fato histórico de que 

a área 1 recebeu, no século XVII, uma quantidade expressiva de imigrantes açorianos. A 

autora também menciona que durante o ciclo da borracha, no século XVIII, nas áreas 1 e 2, 

houve a entrada de um grande número de nordestinos. Consequentemente, o português falado 

nessas sub-regiões foi modificado pelo contato com a Língua Geral Amazônica (Tupinambá), 

sendo esta predominante até o século XIX.  

É aceitável a hipótese de que Belém, Cametá, Óbidos e Soure, na área 1, fundadas no 

Brasil Colonial, apresentem uma variedade de fala com muitas influências da LGA (forte 

nasalidade e predomínio das vogais pretônicas médias altas [e, o]). Também é coerente a 

suposição de que a histórica Bragança, na área 2, possua um falar influenciado pelo contato 

com os imigrantes maranhenses (predomínio pouco acentuado das vogais pretônicas médias 

altas [e, o] sobre as médias baixas [, ]), corrobora isso a proximidade geográfica entre a 

cidade de Bragança e o estado do Maranhão. 

No entanto, ao justificar a categorização da área 3 (Oeste e Sul-Sudeste do Pará), a 

autora apresenta uma argumentação insustentável: 

Nos anos 1970, o português regional paraense sofreu mais uma alteração, quando 

governos militares incentivaram a imigração do sul para a Amazônia, com a abertura 

da Transamazônica. A imigração ocorrida se concentrou no sul e sudeste do Pará, 

alterando radicalmente o português falado nessas regiões e criando outra norma 

distinta do português regional paraense, cujo reduto é, [...], (a) o Médio Amazonas 

Paraense; (b) a região do Salgado; (c) a Ilha de Marajó; (d) o Nordeste Paraense e 

(e) a capital paraense – Belém. (CRUZ, 2012, p. 948). 

 

Soa um tanto forçosa hipótese de que a imigração ocorrida a partir de 1970 tenha 

criado uma norma linguística distinta daquela que existe ao norte do estado do Pará. Como 

discutimos neste capítulo, vários estudos atestam que o povoamento do Sul-Sudeste paraense, 

desde o final do século XIX, se deve à imigração, sobretudo, nordestina. Então, o que parece 

ocorrer, a partir da década de 70, é o início da desconstrução de uma identidade linguístico-

cultural nordestina em prol da cultura hegemônica do Centro-Sul, então implantada e em 

início de difusão pela Amazônia Oriental. 

Em síntese, os estudos históricos revisados indicam que, antes do século XIX, não 

haveria a presença de não índios no Sul-Sudeste do Pará, com exceção à área que compreende 

a sede do município de São João do Araguaia (1871), cuja população inicial seria 

remanescente de um quilombo formado por afro-descendentes fugidos, possivelmente, do 

Maranhão e/ou do Tocantins (antigo Norte de Goiás).  

É provável que desde os primórdios do povoamento da porção média do Rio 

Tocantins, bem como do Baixo Araguaia, houve a constituição de uma variedade de fala à 
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margem da vida política, econômica, cultural e linguística de Belém e de suas adjacências. No 

quadro a seguir elencamos algumas diferenças entre os falares ―norte-paraense‖ e ―sul-

paraense‖:  

 

Quadro 1.4: Características fonético-fonológicas dos falares norte-paraense e sul-

paraense
*
 

NORTE-PARAENSE SUL-PARAENSE 

Maior nasalidade. Menor nasalidade. 

Manutenção da lateral palatal []: fo[]a, mu[]e.  Iotização ou palatização lateral [l]: fo[y]a/fo[l]a, 

mu[y]é/mu[l]e. 

Manutenção nasal da nasal palatal []: ma[]a, 

gordi[]a. 

Iotização da nasal palatal []: mã[ÿ]ã, gord[ÿ]a. 

Palatização da lateral [l]: a[l]ado, ve[l]nha.  Manutenção da lateral [l]: a[l]iado, ve[l]inha. 

Palatização da nasal [n]: [n]vel, [n]quel. Não palatização da e da nasal [n]: [n]ível, [n]íquel. 

Emprego do /s/ em final de sílaba (coda) como [] ou 

[]. Ex.: arro[] ou [] , nó[] ou [], lápi[], amigo[].  

Realização predominante de /s/ como [s], exceto 
antes de [t] ou [t]. Nesses contextos /s/ será 

realizado como []: fe[]ta, be[]ta, nó[]’[t]inha. 

Fonte: elaboração própria. 

 

O percurso histórico delineado até aqui, bem como as diferenças fonético-

fonológicas apresentadas, reforçam a hipótese de uma identidade linguística nordestina ter se 

constituído desde o início da formação da CF de Marabá. Corrobora isso a cadência melódica 

do sotaque local que, aos nossos ouvidos, soa como o ritmo característico dos falares do 

Nordeste. 

Enfim, no que tange à realização das vogais médias pretônicas, a constatação de 

processos de variação linguística na CF de Marabá podem servir como parâmetro indicativo 

da realidade sociolinguística do Sul-Sudeste do Pará, visto que as histórias de ocupação e as 

composições demográficas se assemelham nos vários municípios dessa mesorregião, 

―colonizada‖ tão recentemente ou ainda em processo de ―colonização‖ (Cf. FIRMINO, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Os primeiros trabalhos sobre características do falar sul-paraense foram desenvolvidos pelos seguintes autores: 

Eliane Pereira M. Soares, em Variações dos fonemas palatais lateral e nasal no falar de Marabá-PA (2002); 

Ronan Lucas de Oliveira, em A interferência da escolaridade na variação das vogais médias pretônicas no falar 

marabaense (2003). 
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2 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

2.1 Fundamentação teórica  

Posicionamo-nos sobre o pressuposto de que a linguagem humana seja moldada pela 

interação e/ou comunicação. Também nos apoiamos sobre a tese de que aos sistemas 

linguísticos, heterogêneos por essência, misturam-se os aspectos cultural, social e gramatical 

(HYMES, 1974).  

Compreendemos que as línguas, sistemas de signos convencionais, se materializam 

através das variedades de fala, dos letramentos e da ação do sujeito ao desempenhar papéis 

sociais, relações de poder e de identidade.  

É a partir dessa concepção de linguagem e língua que dialogamos com a teoria sobre 

a qual se desenvolve este estudo. Portanto, neste capítulo, colocamos em foco o 

desenvolvimento da Sociolinguística, os modelos teóricos das vertentes Etnografia da 

Comunicação e Teoria da Variação Linguística, bem como discutimos a relação linguagem-

sociedade através dos constructos comunidade de fala e rede social. 

 

2.1.1 Sociolinguística 

Os debates em torno da variação e/ou mudança linguística não começaram nos dias 

de hoje. Ao longo do século passado muitas reflexões teóricas já consideravam as variedades 

de fala existentes nas diversas línguas.  

Bloomfield (1950), Sapir (1971) e Boas (1982 [1940]) foram os teóricos pioneiros da 

Sociologia da Linguagem americana, eles acreditavam que o fenômeno linguístico ocorresse 

plenamente integrado à comunicação social por meio de estímulos e reações. Por sua vez, os 

precursores da Sociologia da Linguagem francesa foram Meillet (1948 [1918]) e Vendryes 

(1921), os quais ressaltavam as ligações entre a língua e a cultura, por isso, consideravam a 

Linguística uma ciência social, visto que a língua é um fato social
9
.  

Na década de 50, nos Estados Unidos, essa última linha de pensamento foi retomada 

por Hymes (1974), Gumperz (1977), Weinreich, Labov e Herzog (2006)
10

, ao desenvolverem 

estudos minuciosos sobre o aspecto social da linguagem, numa reação direta ao formalismo 

da Linguística Instituída. Consolidado o elo entre Linguística e Ciências Sociais, esses 

                                                           
9 
A primeira edição de Cours de linguistique générale foi publicada em 1913. 

10
 A primeira edição de Empirical foundations for a theory of language change ocorreu em 1971. 
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teóricos deram origem à Sociolinguística, a qual tem se voltado para o estudo da relação 

linguagem-sociedade desde seus primórdios.  

Por se de tratar de um campo cujas bases e vertentes são interdisciplinares, a tarefa 

de conceituar essa subária continua problemática, no entanto, há semelhanças entre as 

principais definições: estudo da natureza sócio-cultural da linguagem, interação, variação 

linguística e significado social. Além disso, por se tratar de um campo interdisciplinar, a 

mesma é comumente observada como uma extensão da Linguística Instituída, um paradigma 

linguístico separado, um tipo especial de método linguístico e/ou um sub-campo da 

Sociologia ou da Antropologia (FIGUEROA, 1994). 

Na empreitada de definir o escopo da Sociolinguística, William Bright (1966) 

recomendou que o campo, além de investigar a relação língua-sociedade, deveria comparar a 

estrutura linguística com a estrutura social para compreender a diversidade das línguas e dos 

falares. Por sua vez, Sumpf (1968) sugeriu que, entre outros tópicos, a relação linguagem-

homem fosse aprofundada.  

Para conceituar e definir sua linha de atuação sociolinguística, Figueroa (1994), 

utilizando as terminologias de Thomas Kuhn (1962) e Markova (1982), opôs a Linguística 

Instituída à Sociolinguística. A primeira foi relacionada à noção de ciência normal e ao 

paradigma cartesiano, a segunda à ciência revolucionária e ao paradigma hegeliano.  

A posição Instituída, no âmbito da ciência normal cartesiana, teria maior poder 

institucional e uma história ampla, sendo representada por Saussure (2002), Bloomfield 

(1950) e Chomsky (1965) que, apesar das diferenças em suas abordagens, defendem a tese de 

que ―[...] existe uma entidade objetiva para os estudos linguísticos, independente dos humanos 

que a utilizam, cujo ‗núcleo‘ dos aspectos dessa entidade, a saber, é a gramática formal [...]‖ 

(FIGUEROA, 1994, p. 10, tradução nossa)
11

. Todavia, a posição Sociolinguística, enquanto 

ciência revolucionária hegeliana, situa-se na periferia dos estudos linguísticos, muitas vezes, 

dialogando direta ou indiretamente com os três teóricos mencionados. 

Figueroa (1994) também enfatiza que, semelhantemente às primeiras oposições, 

existem divergências entre os paradigmas formalista e funcionalista. A autora cita as várias 

expressões que nomearam esse fato ao longo da história da ciência da linguagem, veja: Lass 

(1980), linguística do ―falante livre‖ versus linguística do ―falante centrado‖; Peng (1982), 

linguística ―estreita‖ versus ―ampla‖; Lyons (1977), ―micro-linguística‖ versus ―macro-

linguística‖; Harris (1981), ―linguística autônoma‖ versus ―linguística integracionista‖; e  

                                                           
11

 ―[...] that there is an objective entity which linguists study, that it is independent of the humans who use it, and 

that it is only the "core" aspects of this entity, i. e. formal Grammar [...]‖. 
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Hopper (1988) ―atitude a priori de gramática‖ e ―atitude de emergência da gramática‖. Sobre 

essa oposição Leech (1983, p. 46) menciona que: 

Os formalistas (por exemplo, Chomsky) tendem a considerar que a língua seja um 

fenômeno essencialmente mental. Os funcionalistas (por exemplo, Halliday) tendem 

a considerá-la, principalmente, um fenômeno social. [...] os formalistas estudam a 

língua como um sistema autônomo [...] os funcionalistas a estudam em relação as 

suas funções sociais (grifos do autor, tradução nossa)
12

. 

 

Portanto, a Sociolinguística estaria situada entre as ciências revolucionárias, inserida 

nos quadros hegeliano e funcionalista, pois se preocupa com a comunicação, interação, 

funções sociais da linguagem, usos da língua definidos situacionalmente, variedades de fala e 

mudança linguística. Desse modo, essa subária se constitui com trabalhos produzidos pela 

Etnografia da Comunicação, Teoria da Variação Linguística, Sociolinguística Interacional, 

Dialetologia, Sociologia da Linguagem, Análise do Discurso, Pragmática,  Estilística, Estudos 

de Pidgins e Crioulos (FIGUEROA, 1994). 

Como nos pautamos pelo hibridismo teórico, nas duas próximas sessões discutimos 

os pressupostos das vertentes Etnografia da Comunicação e Teoria da Variação Linguística. 

 

2.1.2 Etnografia da Comunicação 

Hymes (1974) foi o maior defensor e líder desse campo, também chamado de 

relativismo sociolinguístico ou linguística constituída socialmente. Para o autor a língua é 

indissociável de outros sistemas sociais e culturais e, por isso, existe a necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar para compreender a língua não como uma forma abstrata, mas 

como um processo situado nos eventos comunicativos.  

Essa linguística constituída socialmente se volta para questões como: as 

propriedades linguísticas e extralinguísticas que constituem os eventos de fala; as funções que 

a língua ou as variedades linguísticas desempenham na sociedade; a importância do contexto; 

o desenvolvimento da linguagem na CF; a competência linguística ou o conhecimento da 

língua por parte do indivíduo; a compreensão do desempenho em termos de vontade subjetiva 

situada no comportamento moral; o papel ativo que os indivíduos têm na criação da língua; e 

o relativismo linguístico, segundo o qual a igualdade do ato de fala pode ser uma posição 

ideológica no que diz respeito ao uso da língua (FIGUEROA, 1994). 

A Etnografia da Comunicação fundamenta-se, por um lado, em princípios holísticos 

e relativistas da Etnografia Antropológica, por outro, no emprego do termo ―comunicação‖ 

                                                           
12

 ―Formalists (e. g. Chomisky) tend to regard language primarily as a mental phenomenon. Functionalists (e. g. 

Halliday) tend to regard it primarily as a societal phenomenon. (...)... Formalists study language as an 

autonomous system... functionalists study it in relations to its social functions.‖ 
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divergindo da definição de língua como algo similar à gramática. Essa vertente sustenta que o 

uso da língua varia de acordo com as características específicas da cultura, do contexto ou do 

falante (HYMES, 1974).  

Apesar da dominância dos universais na Linguística Instituída, Hymes (1974), 

devido a sua abordagem relativista, considerava que a satisfação dos quadros universais fosse 

inadequada empiricamente, pois, os mesmos não levariam em conta as diferenças na estrutura 

social de onde derivam as motivações para os diferentes usos linguísticos. Por isso, o autor 

expande o conceito de universais enfatizando que os mesmos são potencialmente realizáveis 

apenas no uso da língua.  

Segundo Hymes (1974), o estudo da língua deve preocupar-se com o ato de fala e, 

nesse sentido, defende que formas e funções emergem do contexto do enunciado. Além disso, 

o autor afirma que, além da estrutura, os padrões de uso também determinam o significado 

cognitivo da língua.
 
Aqui o contexto é visto em sentido amplo, constituindo-se de fatores 

cognitivos, discursivos, socioculturais, biopsíquicos e políticos, ou seja, nele se inclui tudo 

que poderia influenciar a produção ou a interpretação de um enunciado material. 

Para Saussure (2002), a competência linguística seria uma construção psicológica, 

ancorada na biologia e, assim, ele a concebia como não afetada por preocupações de ordem 

social. Em Chomsky (1965), a competência contrasta com o desempenho e é posta em termos 

de falante-ouvinte ideal, o qual teria pleno conhecimento de sua língua e seria integrante de 

uma CF homogênea, isto é, uma CF cujos membros compartilham uma única língua. 

No entanto, de acordo com Hymes (1980), a competência seria, além da capacidade 

mental, uma habilidade para agir, uma capacidade comunicativa e teria quatro aspectos 

distintos: a gramática universal, a adequação aos contextos, o repertório e a viabilidade. 

Segundo o autor, o indivíduo materializa a competência através do repertório, isto é, por meio 

das várias maneiras de falar e de suas gamas de significados.  

Em suma, a Etnografia da Comunicação tem se mostrado capaz de descrever e 

interpretar eventos simbólicos e/ou ritualísticos linguisticamente situados na CF. 

 

2.1.3 Teoria da Variação Linguística 

Essa vertente é também chamada de Sociolinguística Laboviana, Sociolinguística 

Quantitativa e/ou Realismo Sociolinguístico. O escopo dessa matriz disciplinar é o estudo da 

estrutura da língua dentro do contexto social da CF. Seus tópicos de investigação recobrem 

áreas, comumente, discutidas pela Linguística Instituída, como, fonologia, morfologia, sintaxe 
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e semântica (FIGUEROA, 1994). Seus estudos correlacionam a atuação de fatores linguísticos 

e sociais sobre as variáveis linguísticas, ou seja, sobre formas que apresentam variação.  

Apesar das críticas de Labov (2008), principalmente, à dicotomia língua-fala 

expressa por Saussure (2002), o trabalho daquele é conformativo com a leitura deste, visto 

que ambos rejeitam descrições ou explicações psicologicamente individualistas da língua e a 

localizam na CF. Mas, divergindo de Saussure (2002), Labov (1999) se opõe aos estudos que 

ignoram a heterogeneidade linguística, pois, segundo este, a variação é uma necessidade 

funcional do sistema linguístico.  

Para Chomsky (1970, 1974) a investigação linguística deveria centrar-se na intuição, 

no uso de dados introspectivos e/ou no estudo da gramática ao nível da psicologia individual, 

além disso, o autor se orienta pelos conceitos de ideal, homogeneidade e gramática universal. 

Labov (2008) discorda da perspectiva de Chomsky (1970, 1974), e, assim, enfatiza que a 

eficácia de julgamentos introspectivos ainda não pode ser comprovada, reproduzida ou 

generalizada e, por isso, o estudo empírico da CF seria o mais adequado às pretensões da 

Linguística Instituída. Os autores discordam, fundamentalmente, sobre a natureza da teoria e 

dos dados. 

Conforme o modelo teórico laboviano, os dados de fala produzidos sem o 

monitoramento do falante seriam mais representativos do vernáculo, pois revelariam variantes 

linguísticas realizadas abaixo do nível de consciência dos sujeitos (LABOV, 2008). No 

entanto, Milroy (1987) e Figueroa (1994) discordam dessa suposta inconsciência do falante e 

sobre essa questão a segunda autora argumenta que: ―[...] a atenção à língua é uma ocorrência 

diária e é uma avaliação sobre a habilidade de uso da língua de modo consciente e eficaz.‖ 

(FIGUEROA, 1994, p. 97, tradução nossa)
13

.  

Tal como defende a Sociolinguística Variacionista, a regra variável é a demonstração 

do que as pessoas tendem a fazer na fala ao se utilizarem dos usos permitidos pela estrutura 

linguística e pela estrutura social (LABOV, 2008). Desse modo, compreende-se que uma 

variável linguística pode apresentar variantes que signifiquem a mesma coisa 

linguisticamente, mas não social ou emocionalmente.  

Contudo, apesar do aparato metodológico rigoroso e das muitas contribuições para os 

estudos linguísticos, a Sociolinguística Variacionista não está livre de críticas. Uma delas 

recai sobre as limitações típicas das abordagens empíricas sobre os fatos linguísticos, ou seja, 

esse tipo de abordagem, frequentemente, se caracteriza pelo predomínio de interpretações 
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 ―Attention to language is an everyday occurrence and is one evaluated in terms of one‘s ability to use language 

consciously and effectively.‖ 
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quantitativas sobre as qualitativas e, por isso, a compreensão dos elos entre processos 

linguísticos e processos sócio-históricos muitas vezes não é aprofundada (LUCCHESI, 1998). 

A outra crítica rejeita o determinismo social laboviano, isto é, a tese de que o contexto social 

agiria sobre os indivíduos de modo independente as suas vontades (FIGUEROA, 1994).  

 

2.1.4 Relação linguagem-sociedade  

O pressuposto de que existe uma forte correlação entre língua e sociedade é 

defendido pela Sociolinguística. Seguindo essa tese, não há uma relação meramente causal 

entre língua e sociedade. Nas palavras Preti (1994, p. 12) observamos que:  

[...] a língua é o suporte de uma dinâmica social que compreende não só relações 

diárias entre os membros da comunidade como também uma atividade intelectual 

que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida 

cultural, científica ou literária. A língua funciona como um elemento de interação 

entre o indivíduo e a sociedade em que ele atua. É através dela que a realidade se 

transforma em signos, pela associação de signos sonoros a significados arbitrários 

[...].  

Para Tarallo e Alkmin (1990) a relação dialética entre estrutura social e língua seria 

refletida pelo desempenho linguístico-funcional do falante. Por isso, categorias sociais como, 

classe socioeconômica, grupo étnico, sexo, faixa etária, papeis sociais, status social, contexto, 

bem como as relações de poder e solidariedade, atuariam sobre o comportamento linguístico 

dos sujeitos. Os autores também argumentam que os usos linguísticos mudam à medida que 

mudam os valores sociais, pois, tanto a língua quanto a sociedade estão sujeitas aos 

acontecimentos históricos temporais e espaciais. 

A relação língua-sociedade é investigada pela Sociolinguística ao nível da 

comunidade. Compreende-se, em Labov (1999, 2001, 2008), que o controle e/ou estímulo 

quanto aos usos linguísticos seria exercido pela categoria social CF. De acordo com Hymes 

(1974, 1980, 2002) o significado do termo comunidade abrange o compartilhamento de uma 

forma de comunicação, de uma cultura e de uma história entre os sujeitos. Dessas abordagens 

resultam as aplicações dos constructos comunidade de fala e rede social. 

 

2.1.4.1 Comunidade de Fala 

De acordo com Brown (2006), independente da orientação teórica, as 

fundamentações conceituais da noção de CF devem capturar, com base no uso da língua, as 

forças que interagem no processo natural de formação de grupos. Em outras palavras, a língua 

deve ser vista como um sistema heterogêneo e multifuncional,  intrincadamente,  estruturada 
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sobre a comunicação, integração simbólica, organização de pensamento, interação social, 

identificação com o  grupo, exclusão social/discriminação etc.  

O autor menciona que as formulações conceituais sobre a CF têm considerado a 

diversidade linguística, fronteiras geográficas/étnicas e sociais. Veja as tentativas de definição 

a seguir: 

1. Falantes de uma dada língua nas diversas regiões do planeta (anglófonos, francófonos, 

espanófonos, lusófonos etc.); 

2. Porção territorial limitada, onde, além da língua, haveria uma gama de recursos 

culturais compartilhados entre os moradores (país, nação, povo, tribo, cidade).  

3. Grupo, dentro de uma sociedade, cujos membros, além de usos linguísticos 

semelhantes, possuem outros vínculos (religião, escola, vizinhança, parentesco 

trabalho etc.).  

Segundo Brown (2006), na história linguística, há três paradigmas com pontos de 

vista ou condições necessárias à configuração de uma CF, os quais são apresentados a seguir: 

 Linguística Estrutural, a CF seria constituída por meio do partilhamento de padrões 

estruturais abstratos universalmente assumidos, ou seja, a CF é um construto formal 

homogêneo (BLOOMFIELD, 1950; HOCKELT, 1958; LYONS, 1970).  

 Etnografia da Comunicação, a CF é definida pela adesão dos falantes às normas 

sociais de uso e interpretação da língua nos contextos interacionais (HYMES, 1974, 

2002). 

 Teoria da Variação Linguística, a CF se configura pela atuação de um conjunto de 

atitudes sociais sobre o uso da língua, ou seja, é na CF que se processa o suposto 

equilíbrio entre aspectos formais e  sociais (LABOV, 1999, 2001, 2008).   

Esses pontos de vista são conflitantes por resultarem de paradigmas teóricos 

diferentes, todavia, podem ser vistos como complementares: ―eles lidam com a articulação da 

linguagem com a organização da sociedade, duas características que distinguem seres 

humanos dos outros animais‖ (BROWN, 2006, p. 716, tradução nossa)
14

.  

Conforme Martinet (1978), uma comunidade linguística não pode ser definida 

apenas como um grupo de pessoas que utiliza a mesma língua, mais do que fatores puramente 

linguísticos, seriam os fatores políticos e culturais que definiriam as regras para o uso 

apropriado da língua. A despeito de estar mais próximo à definição estrutural, o autor indica 

que sua noção de comunidade não se pauta pela suposição de homogeneidade quanto aos usos 
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 ―they deal with articulated language and organização of society, two features that distinguish humans from 

other animals.‖ 
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linguísticos. Sobre isso ele diz o seguinte: ―[...] nem todos os membros da comunidade falam 

do mesmo modo e [...] as divergências podem estender-se a certos pontos da estrutura da 

língua‖ (MARTINET, 1978, p. 149).  

Para Hymes (1974), a CF desenvolve, na competência comunicativa dos sujeitos, 

conhecimentos e habilidades para o uso e interpretação da língua. Tais conhecimentos e 

habilidades, como todos os outros aspectos da cultura, seriam compartilhados pelo grupo.  

De acordo com o autor, a ―matriz social‖ ou  fonte de desenvolvimento da língua é a 

CF, pois a mesma possui padrões de organização e  de uso das formas linguísticas, ou seja, ela 

apresentaria as regras para a conduta e a interpretação da fala: ―Las comunidades sin duda 

mezclan lo que un linguista distinguiría como gramatical y como social o culturalmente 

aceptable‖ (HYMES, 2002, p. 65).  

A Etnografia da Comunicação define a CF como a unidade natural para taxonomia e 

descrição sociolinguística e, por ser específica e/ou única, a investigação etnográfica não deve 

preconcebê-la, mas investigar como de fato ela é. Em suma, a CF é concebida em termos 

sociais e não apenas como equivalente à distribuição da gramática da língua (SAVILLE-

TROIKE, 1982). 

Segundo Labov (2001, 2008), a CF é um grupo que compartilha as mesmas normas, 

atitudes e valores no que diz respeito à língua ou ao uso de formas linguísticas (fonéticas, 

morfológicas e/ou sintáticas). É dentro da CF que o autor focaliza o desenvolvimento e as 

causas da variação/mudança linguística e ao situar o estudo da língua no contexto da 

comunidade, ele diverge do estruturalismo e do gerativismo que estudavam a língua fora de 

seu contexto social.  

Weinreich, Labov e Herzog (2006) recomendam que o objeto primordial de estudo 

da Linguística seja a descrição e a sistematização dos padrões coletivos de comportamento 

linguístico cujo foco é a gramática da CF.  

Labov (2001, 2008) supõe que o falante não pode, conscientemente, adquirir mais de 

uma gramática, pois, esta só se apreenderia ao nível na CF de origem. Mas admite que o 

falante possa, inconscientemente, adquirir diferentes estilos discursivos ou variedades de fala 

de uma língua.  

Apesar de o conceito variacionista de CF rejeitar a ideia de homogeneidade do 

comportamento linguístico, esse conceito supõe a existência de homogeneidade quanto ao 

processo avaliativo, ou seja, os membros de uma CF se valeriam unicamente de uma norma 

linguística ou de um só sistema de valores para julgar os usos linguísticos. 
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Figueroa (1994, p. 86) discorda do conceito laboviano de  CF, segundo a autora essa 

definição está presa à propriedades formais que ―normalmente repousam sobre uma base 

estrutural uniforme: a estrutura de base da frase, as categorias gramaticais, o inventário de 

fonemas e a distribuição do inventário do léxico [...]‖ (tradução nossa)
15

. Para a autora, a 

visão variacionista da CF presume que os fatos linguísticos objetivos sejam independentes das 

crenças subjetivas ou percepções dos falantes.  

Lucchesi (2006, p. 89) diverge da pretensa homogeneidade normativa da CF e, por 

isso, menciona que a expressão norma linguística, formulação tipicamente estruturalista, 

deveria ser repensada ―[...] para resolver o problema teórico decorrente do fato de ocorrerem 

divergências no sistema de avaliação subjetiva das variantes linguísticas entre os membros de 

uma mesma comunidade de fala, fato este reconhecido pelo próprio Labov (1974)‖.  

Ao considerar essa limitação teórica um fato insuperável pelo modelo Variacionista, 

Lucchesi (2006) argumenta que, havendo limites sócio-históricos fluidos entre as CF, seria 

admissível reconhecer, teoricamente, a possibilidade de existirem comunidades menores 

dentro da CF, pois nela coexistem sistemas avaliativos distintos: 

Em sua concepção mais básica, o conceito de norma linguística remete a um 

determinado padrão coletivo de comportamento linguístico dentro de uma mesma 

comunidade de fala. Tomando-se como base o sistema de avaliação subjetiva das 

variantes linguísticas e as tendências de mudança, a proposição de normas 

linguísticas distintas dentro de uma mesma comunidade de fala decorreria da 

possibilidade de se identificar, no seio dessa comunidade, sistemas de avaliação 

social da variação linguística diferenciados, associados a processos independentes de 

mudança linguística (LUCCHESI, 2006, p. 90). 

 

Com essa argumentação o autor postula que a CF não se define pelo 

compartilhamento de usos linguísticos, tampouco por atitudes sociolinguísticas comuns sobre 

o uso da língua. O que configura uma CF, na visão de Lucchesi (2006), seriam as condições 

sociais de existência semelhantes e uma história comum aos membros. Com isso, o autor 

demonstra que a Sociolinguística precisa lançar mão de categorias interpretativas mais 

específicas, a exemplo das redes sociais. 

 

2.1.4.2 Rede Social 

As definições para esse constructo se assentam sobre os vários conceitos de 

Comunidade de Prática: comunidade sociocultural, lugar onde se definem as iniciativas, a 

participação e as noções de pertencimento e/ou de estranhamento quanto ao que não seja do 
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 ―normally rests on a uniform structural bases: the underlying phrases structure, the grammatical categories, the 

inventory of phonemes, and the distribution of that inventory in that lexicon‖. 
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grupo; identidade, processo de construção ou aprendizado que faz o sujeito ser quem é na 

comunidade; significado do mundo, construção que dá sentido à existência individual e 

coletiva; práticas sociais, partilhamento de experiências, perspectivas e recursos, ou seja, 

envolve a relação entre ações, indivíduos e mundo (FIGUEIREDO, 2002).  

Além disso, na Antropologia Linguística o constructo pode ser empregado como 

sinônimo de ―comunidade de aprendizagem‖, ―comunidade de conhecimento‖, ―comunidade 

de prática social‖, ―comunidade de saber‖, ―organizações formais e informais‖ (MOURA, 

2008).  

Por sua vez, a Sociolinguística, como refinamento ou substituição à categoria CF, 

emprega a constructo comunidade de prática ressignificado como ―rede social‖ (SAVILLE-

TROIKE, 1982)
16

. 

Segundo Milroy, L. (1987), as redes são produtos dos relacionamentos e estes podem 

variar de um sujeito para outro e ser constituídos por vínculos com diferentes formas e graus 

de intensidade. As redes sociais surgem por meio de grupos formados em torno de um projeto 

particular, tais como: membros de uma igreja ou partido político, colegas de escola ou 

trabalho, vizinhos ou parentes etc.  

Ao estudar, a comunidade de Belfast, Irlanda, a autora distinguiu dois tipos de redes 

sociais, a saber: 

 Redes de primeira ordem, nelas o indivíduo forma sua identificação social e aprende 

as características linguístico-culturais de sua CF. Essas redes, geralmente, são 

formadas pela família, amigos de infância, vizinhos de longa data etc., nelas, os 

sujeitos constroem laços fortes (multiplex ou multilineares), ou seja, os falantes se 

vinculam de muitas formas. 

 Redes de segunda ordem, constituídas por pessoas com quem o indivíduo convive sem 

ter muita intimidade, são relacionamentos com maior grau de formalidade, por isso, os 

laços tendem a ser fracos (uniplex) e possibilitam vínculos com papeis unilineares, a 

exemplo das relações de trabalho. 

Milroy, L. e Gordon (2006) afirmam que é possível usar o constructo rede social 

como ferramenta analítica para interpretar as relações sociais na CF, em relação à preferência 

por determinados usos linguísticos. O foco recairia sobre as características dos vínculos que 

unem os indivíduos.  
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 Não confundir com as redes sociais virtuais (Internet). 
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Conforme dizem o autores, múltiplas comunidades podem ser acessadas por 

indivíduos bem integrados dentro de uma rede social, ou seja, a mobilidade é uma das 

características naturais do falante, pois, ele não está restrito ou isolado. Partindo desse 

pressuposto, compreende-se que a adesão ou rejeição a padrões de fala dependeria do tipo de 

pressão que as redes exercem sobre o falante. Assim, as redes com vínculos multiplex 

induziriam o falante rumo à identidade local e ao uso do vernáculo, por sua vez, as redes com 

vínculos uniplex direcionam ao status e ao padrão de fala hegemônico.  

Os resultados do estudo de Milroy, L. (1987) mostraram que quanto mais integrado o 

sujeito está numa rede multiplex ou de laços fortes, mais ele tende a usar variantes locais ou 

regionais, isto é, o padrão vernacular. 

Milroy, J. (1992), num primeiro momento, considerou a CF algo geograficamente 

limitado, pois uma perspectiva espacial era adotada para caracterizar esse constructo. Ao 

deparar-se com a comunidade de Belfast, o autor passou a empregar a expressão CF difusa 

categorizando esse agrupamento diversificado linguística  e culturalmente. Milroy, J. (1992), 

afirmava que esse tipo de comunidade não era anormal nem atípico, pois seus processos de 

variação linguística eram estruturados, com padrões de uso e normas reguladoras. 

Posteriormente, com a introdução da categoria redes sociais, definidas como os 

contatos sociais ou relacionamentos estabelecidos entre os indivíduos, a CF passou a ser 

entendida a partir do conceito de ―força das ligações de redes‖.  

Nesse estudo, o autor percebeu que havia um alto grau de integração linguística 

quando uma grande quantidade de indivíduos da vizinhança mantinha muitos contatos e/ou 

vínculos interpessoais, ou seja, as redes que se constituíam com vínculos multiplex (laços 

fortes) influenciavam as formas vernaculares e, em sentido oposto, as redes formadas a partir 

de relações uniplex (laços fracos) implementavam a difusão dos usos standard, pois as 

situações de fala eram basicamente formais. 

Ao contrário de muitos estudos labovianos que se baseiam em estruturas idealizadas 

e/ou pré-definidas, com grupos fixados na estratificação social (sexo, faixa etária, 

escolaridade etc.), as redes mostram que os falantes de todas as sociedades e diferentes classes 

sociais mantém contatos entre si. Desse modo, a CF passa a ser percebida como uma ―CF 

viva‖, ou seja, com redes de relações sociais heterogêneas e funcionais que seriam o motivo 

de existência da variação/mudança linguística ou das atitudes de resistência (MILROY, J., 

1992).  

Segundo Chambers (1995), os elementos constituidores das relações em redes 

sociais seriam, basicamente, o grau de parentesco, a amizade e a ocupação (ambiente de 
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trabalho). Teoricamente, parentesco e amizade orientariam os sujeitos em direção à 

identidade, através de relações com alta densidade moral, típicas de sistemas sociais fechados 

ou tradicionais, a última direciona ao status, por meio de relações com baixa densidade moral, 

características de sistemas sociais abertos ou urbanos. 

Labov (2001) menciona que as redes sociais são alternativas satisfatórias à 

estratificação social, pois permitem definir unidades sociais mais específicas em correlação 

com o comportamento linguístico. O esperado é que os membros das redes com maior 

densidade e/ou multiplicidade de relações dentro de um único grupo (laços fortes), conservem 

mais intensamente seu falar local, enquanto os falantes com mais ligações com outros grupos 

(laços fracos) exibam a influência desses grupos em sua fala (LABOV, 2001). Para o autor 

esses estudos têm demonstrado que os líderes da mudança linguística são mulheres e jovens, 

pois, possuem muitos contatos com sujeitos de outras comunidades.  

Pelo exposto percebe-se a diversidade de formulações teóricas quanto a relação 

língua-sociedade, o que resulta em diferentes conceitos para os constructos CF e rede social. 

Essas diferenças estão diretamente relacionadas ao aspecto priorizado pelo pesquisador e às 

categorias: sistemas linguísticos, localização geográfica, aspectos sociais, funções 

comunicativas, uso de variantes linguísticas, normas, atitudes, contato e mobilidade.  

 

2.1.5 Considerações sobre os fundamentos teóricos 

Segundo Figueroa (1994) existem descontentamentos com o estado indefinido da 

Sociolinguística, por isso, suas principais vertentes têm recebido as seguintes críticas: 

 Etnografia da Comunicação: uma atividade com teoria consistente, mas, indefinida ou 

interdisciplinar; fraca metodologicamente; atividade mais aberta a incorporar os 

desenvolvimentos das Ciências Sociais do que os da Linguística Instituída. 

 Teoria da Variação Linguística: disciplina com forte empirismo, mas sem base teórica; 

atividade mais aberta a incorporar os desenvolvimentos da Linguística Instituída do 

que os da Sociologia. 

Na tentativa de romper essas limitações, a nossa abordagem teórica se constitui de 

forma hibrida. Por um lado, ao fundamentarmo-nos em Hymes (2001, 2008), Milroy, L. 

(1987) e Milroy, J. (1992), nos aproximamos das teorias sociológicas sobre o uso da língua e, 

com isso, nos apropriamos da categoria interpretativa rede social. Por outro lado, a partir de 

Labov (1999, 2001, 2008), dialogamos diretamente com a Linguística Instituída e nos 

valemos do suporte metodológico de base quantitativa. 
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Portanto, o problema investigado por esta pesquisa, isto é, a disputa entre as 

variantes médias pretônicas em Marabá, exige essa teorização mista e mais flexível, por se 

tratar de uma CF difusa devido a sua diversidade cultural, o que, possivelmente, acarreta usos 

linguísticos concorrentes. Logo, essa fundamentação nos permite situar os sujeitos nativos 

marabaenses diante dos contatos com os falantes do Nordeste e do Centro-Sul, ou seja, em 

intercursos linguísticos e sociais, respondendo ao contexto segundo os limites de sua história, 

cultura, ideologia e anseios políticos.  

 

2.2 Vogais médias pretônicas do português 

Nesta seção, localizamos as vogais médias /e, o/ no sistema vocálico português e, na 

sequência, dialogamos com estudos que investigam a variação das vogais médias pretônicas 

desde sua origem no latim, até sua localização no PB atual. Por fim, apresentamos uma 

proposta de divisão varietal do PB tendo por base as pronúncias regionais desses segmentos. 

 

2.2.1 Sistema vocálico português 

Para aprofundarmos a compreensão sobre os processos fonológicos que atingem as 

vogais médias do português, se faz necessário verificarmos como os sons vocálicos se 

configuravam nas variedades clássica e vulgar do latim. 

O sistema vocálico do latino clássico se constituía de 10 vogais tônicas, sendo que 

cinco eram breves (   ) e cinco eram longas (   ). As denominações vogais longas e vogais 

breves referem-se ao fato de que o latim clássico possuía uma acentuação de quantidade com 

valor distintivo (sudis ―digo‖, sudis ―seco‖). Observe o quadro a seguir: 

 

Quadro 2.1: Sistema vocálico latino – variedade clássica 
 

 

Altas 

Anteriores não arredondadas Centrais Posteriores arredondadas 

i i  u u 
Médias e  e   o  o 
Baixa  a  a   

Fonte: Câmara Jr. (1985). 

 

Durante o processo de mudança ou deriva do latim, em sua variedade de fala 

chamada latim vulgar, surgiu o acento de intensidade e, com isso, a distinção entre as vogais 

passou a acontecer pela incidência do acento (posição tônica), pela não incidência do mesmo 

(posições átonas pretônicas e postônicas) e pelos timbres abertos e/ou fechados. Desse modo, 

as 10 vogais do latim clássico se reduziram a apenas 07 no latim vulgar, variedade de fala 
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que, em constante mudança, deu origem aos sistemas vocálicos das línguas românicas 

(CÂMARA Jr., 1985). O quadro, a seguir, mostra as transformações ocorridas e as 

semelhanças entre os sistemas vocálicos do latim vulgar
 
e do português. Observe:  

 

Quadro 2.2: Modificações no sistema vocálico do latim clássico  
Latim Clássico  Latim Vulgar Português 

a  (longo) e a  (breve) a  a 

e  (breve)    

e  (longo) e i (breve) e  e 

i (longo) i  i 

o  (breve)     

o  (longo) e u (breve) o o 

u (longo) u u 

10 vogais  7 vogais 7 vogais 

Fonte: disponível em: <http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-G.HTM>. Acesso em: 

17 dez. 2012. 

 

Pela visualização do quadro percebe-se que esse processo de transformação foi 

marcado por dois fenômenos: 

1º) Assimilação ou transformação —  

 As altas longas /i , u/ assimilaram seus timbres nas altas [i, u];  

 As médias breves /e, o/ assimilaram seus timbres nas médias baixas // e //.  

 

2º) Fusão —  

 /e/ (longo) e /i / (breve) fundiram-se na média alta anterior /e/;  

 /o/ (longo) /u/ (breve) fundiram-se na média alta posterior /o/;  

 /a/ longo e /a/ breve fundiram-se na baixa central /a/.  

Segundo Câmara Jr. (1985), a novidade foi o surgimento de dois graus 

intermediários de elevação da língua, ou seja, passou a ocorrer uma oposição distintiva entre 

vogais médias abertas e médias fechadas em posição tônica (/e/ x // e /o/ x //). 

Portanto, a língua portuguesa, herdeira do latim vulgar, possui vogais acentuadas ou 

tônicas e não-acentuadas ou átonas (pretônicas e postônicas). Vejamos, a seguir, os quadros 

vocálicos do português:  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://esjmlima.prof2000.pt/hist_evol_lingua/R_GRU-G.HTM
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Quadro 2.3: Vogais tônicas do português 

Fonte: Câmara Jr. (1986 e 1992).   

                                                               

Quadro 2.4: Vogais pretônicas do português 

Fonte: Câmara Jr. (1986 e 1992).    

                                                                             

Quadro 2.5: Vogais postônicas não finais do português 
                                                       Não arredondadas                                                          Arredondadas 

Altas i                u 

Médias e   o 

Baixas        a 

 Anteriores Central  Posteriores 

Fonte: Câmara Jr. (1986 e 1992). 

 

Quadro 2.6: Vogais postônicas finais do português 
                                                        Não arredondadas                                                          Arredondadas 

Altas i  u 

Baixa a 

 Anterior                 Central Anterior 

Fonte: Câmara Jr. (1986 e 1992). 

 

Nas palavras de Bisol (1981, p. 29), ―Os traços fonéticos que distinguem as sete 

vogais, perceptíveis na sílaba tônica, gradativamente se fazem mais fracos à medida que se 

passa das posições pretônicas para as postônicas‖. Conforme diz Silva, T. C. (2009), as sete 

vogais tônicas são distintivas e formam um conjunto homogêneo em todas as variedades do 

português (s[]co, s[o]co, s[]co, s[e]co, s[a]co, s[u]co, s[i]co). Contrariamente, as vogais 

átonas pretônicas e postônicas se neutralizam e, com isso, perdem a distinção, ou seja, não 

diferenciam os significados dos vocábulos. 

Segundo Battisti e Vieira (2001), são muitos os processos que atuam sobre as vogais 

do português, os quais podem ser prosódicos, fonológicos, morfológicos etc. Logo, as vogais 

médias altas /e, o/, mesmo em posição tônica, são as mais atingidas por essas regras.  

A seguir, apresentamos três processos fonológicos realizados pelas vogais médias /e, 

o/, todos relacionados ao nó de abertura. Observe: 

 

                                                               Não arredondadas                                                 Arredondadas 

Altas (fechadas) i  u 

Médias de 2º grau (fechadas) e  o 

Médias de 1º grau (abertas)    

Baixa (aberta)         a 

                                                           Anterior                Central Posterior 

                                                      Não arredondadas                                                       Arredondadas 

Altas i  u 

Médias  e  o 

Baixa  a 

 Anterior                 Central Posteriores 
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1. Neutralizações: 

- Neutralização diante de consoante nasal: no PB, não ocorrem as oposições /e/ x // e /o/ x // 

quando a sílaba é travada por consoantes nasais seguintes (/lento/, /conta/, /tempo/, /tombo/), 

isso também vale para a posição pretônica. Todavia, o PE apresenta a possibilidade de 

abaixamento das vogais médias diante de consoante nasal, como em l[]nto e c[]nta 

(CÂMARA Jr., 1985, 1992). 

- Neutralizações em sílabas tônicas (BATTISTI & VIEIRA, 2001). Observe: 

a) Abaixamento datílico — é uma neutralização frequente em sílabas tônicas de 

vocábulos proparoxítonos. Esse abaixamento funciona como regra em vocábulos 

derivados (mal[]fico, psic[]logo), ao passo que em não-derivados é apenas uma 

restrição (m[]dico, r[]tulo), visto que esôfago, pêssego, perdêssemos e perdêramos 

apresentam-se como exceções. 

b) Abaixamento espondeu — é uma neutralização frequente em sílabas tônicas de 

vocábulos paroxítonos quando finalizados por sílaba pesada. Esse processo funciona 

como regra como em d[]cil, r[]ptil e rep[]rter. No entanto, não é de todo 

categórico visto que existem exceções como esqu[e]ças. 

- Neutralizações em sílabas átonas: 

a) Pretônicas: dependendo da variedade do português, o mesmo vocábulo pode 

apresentar três possibilidades de realização para /e, o/ (c[]bola, c[e]bola, c[i]bola; 

c[]lejo, c[o]lejo, c[u]lejo );  

b) Postônicas: as médiais /e, o/, dependendo da variedade do português, podem 

apresentar duas ou três possibilidades de realizações no mesmo vocábulo 

(sofrêss[e]mos, sofrêss[i]mos; horósc[]po, horósc[o]po, horósc[u]po; psicól[o]go, 

psicól[]go, psicól[u]go; pêss[]go, pêss[e]go, pêss[i]go); as finais só apresentam 

uma forma (elefant[i], pomb[u]).  

2. Harmonia vocálica: consiste no alçamento de /e, o/ pretônicos devido à assimilação da 

altura das vogais /i, u/ seguintes, como em f[i]r[i]da e c[u]r[u]ja (BISOL, 19981). 

3. Metafonia nominal: segundo Miranda (2000), consiste numa regra lexical aplicada ao 

nível da palavra, geralmente, contrastando número ou gênero. Essa regra produz 

alternâncias entre vogais labiais, por exemplo: [o]vo, []vos; [o]sso, []ssos; 

gr[o]sso, gr[]ssa; f[o]rm[o]so, f[]m[]sa. 
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Por conseguinte, tendo localizado as vogais médias no sistema vocálico português e 

feito uma rápida descrição dos processos fonológicos que as atingem, a seguir, aprofundamos 

as discussões sobre os segmentos vocálicos médios em posição pretônica. 

 

2.2.2 Vogais médias pretônicas do latim ao português 

A pronúncia das vogais médias pretônicas no Brasil tem por parâmetro a ―norma 

culta‖ derivada da padronização imposta pela modalidade escrita. O principal produto desse 

processo é o prestígio associado ao uso das variantes médias altas [e, o] (conservadoras, 

padrão, standard ou cultas) e a estigmatização, em certos contextos, do uso das variantes 

médias baixas [, ] e altas [i, u] (inovadoras, não padrão, não standard ou vernaculares).  Por 

isso, discutimos a seguir, as origens mais remotas do processo avaliativo que recai sobre esses 

segmentos vocálicos. 

Muitas explicações para as mudanças no sistema vocálico latino apresentam uma 

perspectiva interna ao sistema linguístico e apontam a debilidade da posição átona, na 

variedade vulgar, como a responsável pelas modificações ocorridas. Explicações desse tipo 

são frequentes em estudos históricos de perfil filológico, os quais descrevem as alterações 

sonoras (metaplasmos) ocorridas durante a mudança do latim.  

Segundo Coutinho (1976), vários processos fonológicos atingiram as vogais médias 

pretônicas /e, o/ durante a mudança do latim para o português: 

 Aférese ou supressão de fonema no princípio do vocábulo, como em [e]piscopus > 

bispo;  

 Prótese ou acréscimo de fonema no início do vocábulo, é o caso de spiritus > 

[e]spírito; 

 Síncope ou supressão de fonema no meio do vocábulo, por exemplo, hon[o]rare > 

honrar;  

 Assimilação, fenômeno que consiste na aproximação ou transformação de um fonema 

(assimilado) devido à atuação de outro fonema contíguo (assimilador), a exemplo da 

atuação das palatais sobre o alçamento de /o/ em c[o]gnatus > c[u]gnatum > 

c[o]gnata > c[o]gnatae > c[oy]nado > c[o]nado > c[u]nado > c[u]ñado > c[u]nhado;  

 Dissimilação, caso oposto à assimilação, isto é, ocorre a modificação de um fonema 

evitando-se a repetição de sons similares, é o caso de f[o]rmosus > f[e]rmoso (arc.) > 

f[o]rmoso;  

 Eliminação da semivogal como em prison[i]um > prens[i]one > pr[i]são;  
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 Epêntese ou acréscimo de fonema no meio do vocábulo, a exemplo de planus > prão > 

p[o]rão; 

 Hiperbibasmo ou deslocamento do acento tônico, esse processo transforma o vocábulo 

proparoxítono em paroxítono e vice-versa, como em: er[a]mus  > []ramos,  id[]lu > 

[í]dolo,  pant[a]nu > p[â]ntano (sístole); p[o]nere > pon[e]re > põ[e]r > p[ô]r, 

t[e]nebrae > ten[e]bra > tr[]va (diástole);  

Contudo, durante um processo de variação ou mudança linguística, não se pode 

omitir a força de fatores externos, tais como, o status das altas classes sociais, associado ao 

prestígio da modalidade escrita da língua e os vários preconceitos linguísticos direcionados às 

classes sociais menos favorecidas e aos seus vernáculos.  

Conforme diz Carvalho (2010), desde o século III d.C., as possibilidades de 

alternância entre [i]/[e] e [u]/[o] já eram exemplificadas no Appendix Probi, o qual reforçava 

o status das variantes altas [i, u] do latim clássico e corrigia os usos com as variantes médias 

altas [e, o] típicas do latim vulgar — [i]mago e não [e]mago, iunip[i]rus e não iunip[e]rus, 

t[u]rma e não t[o]rma, p[u]ella e não p[o]ella.  

É inegável que desigualdades sociais também são refletidas nas diferenças 

linguísticas. De acordo com os pressupostos teóricos da Sociolinguística, não é a língua nem 

as variedades de fala que sofrem o preconceito linguístico. A avaliação positiva ou negativa, 

ou seja, o estigma ou prestígio recaem sobre os falantes, grupo ou CF e isso ocorre devido à 

origem, à posição social ou ao engajamento político de seus membros. Conforme diz Câmara 

Jr. (1985, p. 19 - 20), em Roma: 

[...] a organização social assentava-se na supremacia de uma classe aristocrática, os 

‗patrícios‘ [...]. Separavam-se, tanto política como social e economicamente, de uma 

grande massa de habitantes, [...], ‗a plebe‘, que entravam certos contingentes de 

população rural, [...], estrangeiros imigrantes e escravos [...]. Naturalmente a 

dicotomia social favorecia uma dicotomia do uso linguístico. Aí estavam as 

condições de uma oposição entre o uso ‗elegante‘, que era o dos patrícios, e outro 

indisciplinado e desleixado, mais próprio da plebe.  

 

Portanto, na sociedade de Roma, os indivíduos pertencentes aos estratos sociais mais 

baixos, à plebe, (camponeses, escravos, estrangeiros e soldados) sofriam marginalização, 

eram eles também os que mais faziam uso do latim vulgar e de sua pronúncia com o 

predomínio das variantes médias altas [e, o]. No entanto, apesar da avaliação desfavorável, foi 

essa a variedade de fala imposta aos domínios do império pela ação das legiões romanas
17

.  

                                                           
17

 Além da origem no latim vulgar, as variantes vocálicas médias altas [e, o] também resultaram de redução, 

assim, [ei] monotongou-se em [e] e [ou] monotongou-se em [o] (Cf. SILVA, R. V. M., 2004). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole
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Após a anexação da Ibéria no século II a.C., o latim vulgar, falado foi difundido 

progressivamente pelos soldados romanos, ―[...] pouco a pouco radicou-se na península e fez 

desaparecer, a final, as línguas nativas.‖ (CÂMARA Jr., 1985, p. 14 - 16). Com o passar do 

tempo, esse latim gerou dialetos regionais ou romanços e essa deriva teria sido motivada 

principalmente pelo ―[...] maior ou menor contato com o latim de Roma através dos tempos‖ 

(CÂMARA Jr., 1985, p. 23)
18

. 

Desse modo, no século XI, bem ao centro da Lusitânia, província cuja vida 

linguística construiu-se à margem do império, o pequeno reino do Porto Cale elevou seu 

romanço característico à condição de língua nacional, a saber, o português (CÂMARA Jr., 

1985).  

Por volta de 1500, as vogais pretônicas médias altas [e, o] já constituíam o padrão de 

pronúncia do PE, ou seja, esses usos se tornaram característicos da fala das elites políticas, 

eclesiásticas, bem como da erudição em geral. Isso é demonstrado pelas políticas linguísticas 

da época que, por meio das primeiras gramáticas e ortografias do século XVI, reforçavam o 

uso das variantes [e, o] como norma linguística a ser obedecida tanto na escrita quanto na fala, 

observe: 

 Gramática da linguagem portuguesa de Oliveira, F. (1536), introduz comentários 

sobre as vogais pretônicas nas correções de vocábulos com ocorrências das variantes 

altas [i, u], consideradas não padrão, ao lado dos quais lista os vocábulos 

correspondentes com as variantes padrão [e, o]: m[i]lhor e m[e]lhor, d[u]rmir e 

d[o]rmir.  

 Ortografia da língua portuguesa de Lião (1576), também apresenta listas de correção 

e rejeita explicitamente uma série de itens lexicais com pronúncias não padrão e/ou 

escritas com desvios ortográficos. As correções são agressivas a ponto de o autor 

dizer que ―[...] a gente vulgar usa e escreve mal [...]‖ (MOLLICA, 1998, p. 20 – 21).  

Por conseguinte, o uso das variantes médias altas [e, o], representativo da fala 

fidalga, da Igreja e da intelectualidade lusitana foi o padrão de pronúncia trazido para o Brasil 

e por aqui difundido. 

No que se refere às médias baixas [, ], Teyssier (1982) menciona que essas 

variantes já constavam no galego-português, aproximadamente, desde 1200. Câmara Jr. 

(1985), cita dois fatores diacrônicos que contribuíram para sua existência em português, a 

saber: a crase ou fusão de vogais geminadas no período arcaico como em praedicare > 

                                                           
18

 Nas palavras de Bortoni-Ricardo (2011, p. 50) ―[...] a variação das vogais médias pretônicas é uma regra 

natural da língua que se originou no latim do século IV d. C.‖  
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pr[ee]gar (arc.) > pr[]gar (discursar) e colorare > c[oo]rar (arc.) > c[]rar (colorir); e os 

empréstimos do latim literário, por exemplo, r/e/ctitudo > r[]ctidão > r[]tidão e ad/o/pti o, 

onis > ad/o/ptatio, onis > ad[]pção > ad[]ção (Cf. SILVA, R. V. M., 2004).  

Apesar de a maior parte das gramáticas e ortografias do português antigo não 

apresentarem comentários sobre as variantes [, ], provavelmente por terem baixa ocorrência 

na fala portuguesa, Silva, M. B. (1989) aponta a existência de listas ortográficas que 

estabeleciam regras para a ocorrência dessas variantes, vejamos a seguir: a anterior [] 

poderia ocorrer sempre antes de /l/ (B[]lmonte, d[]legado) e de grupos consonantais como 

/gn/, /pt/, /ct/ e /cç/ (r[]gnante, conc[]ptível, conj[]ctura, obj[]cçam); enquanto a 

posterior [] ocorria antes de //, /h/ ou // (c[]ragem, m[]rdomo), antes de grupos 

consonantais como /pt/, /ct/ e /pc/ (ad[]ptivo, n[]ctiluz, n[]ctívaga) e por influência do 

acento secundário (s[]tavento).  

Uma comparação entre o PE e o PB, falados na atualidade, mostra que, em 

decorrência de contextos sociolinguísticos e históricos específicos, o processo de variação das 

vogais pretônicas /e, o/ seguiu rumos diferentes na Europa e no Brasil. Segundo Cardoso 

(1999), há semelhanças e disparidades entre as pronúncias do PE e do PB quanto a essas 

vogais, observe: tanto em Portugal como no Brasil elas se realizam como fechadas (m[e]nino 

e c[o]légio), abertas (m[]nino e c[]légio) e altas (m[i]ninu e culégio); em Portugal elas 

também se realizam de forma centralizada como (m[]ninu e c[]légio) e como zero fonético 

(an[]nimu e c[]légio). Portanto, há 03 possibilidades de realização das médias pretônicas 

no PB e 05 no PE.  

Bortoni-Ricardo (2011) não descarta a possibilidade de que as realizações das médias 

pretônicas, no Brasil, também resultem de contribuições vindas do contato com línguas 

indígenas e africanas. Mas, o argumento mais contundente da autora é em favor do 

conservadorismo do PB no que diz respeito às vogais médias pretônicas. Argumento 

semelhante é visto em Câmara Jr. (1985), o qual nos remete ao fato de que o PB mantém o 

quadro pretônico do português clássico, veja a seguir: 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Quadro 2.7: Realizações das vogais médias pretônicas /e, o/ por volta de 1500 
Anteriores Posteriores 

i u 

e o 

  

Fonte: elaboração própria com base em Teyssier (1982). 

 

Ao contrário do que ocorre no Brasil, as possibilidades de realização das médias 

pretônicas no PE indicam que suas pronúncias sejam resultantes de mudanças ocorridas, 

possivelmente, a partir do século XVIII (CÂMARA Jr., 1985). 

Conforme Silva, R. V. M. (2004), a implantação e difusão do português no Brasil 

não poderiam ser compreendidas sem a devida atenção aos contatos interculturais 

assimétricos entre portugueses e falantes de outras línguas, sobretudo, indígenas e africanos. 

Com isso, a autora argumenta que a ação modeladora da variedade padrão, consentida 

socialmente, idealizada por estudos filológicos, normatizada por gramáticas e divulgada pelas 

instituições, sobretudo, as escolares, ―[...] não foi suficiente para dar feição ‗europeizada‘ ao 

português brasileiro‖ (SILVA, R. V. M., 2004, p.23).  

As hipóteses de Silva, R. V. M. (2004) têm como suporte estudos que comprovam a 

existência de isoglossas separando regiões com predomínio de médias baixas [, ] e médias 

altas [e, o], a exemplo da pesquisa sobre a Norma Urbana Culta de Salvador, a qual constatou 

o predomínio das médias baixas [, ] entre falantes letrados da capital baiana.  

Toda essa discussão nos remete ao fato sociolinguístico e histórico de que a 

supervalorização da culta, em detrimento das demais, é parte constituinte do aparato 

ideológico que nega a diversidade linguística e cultural através da idealização de um modelo 

único de fala. O monolinguismo e o monovarietalismo se apoiam na ideologia da 

homogeneidade e são implementados por meio de políticas linguísticas homogeneizadoras. 

Para Taboada e García (2011, p. 131) a língua ―[…] el punto de llegada de una extensa 

trayectoria de políticas y planificaciones que han promovido el estereotipo monoglosico 

[…]‖. Contudo, a legitimação monovarietal é incompatível com a realidade linguisticamente 

diversificada.  

Pelo exposto compreende-se que usos considerados não padrão numa época ou 

sociedade, podem vir a se tornar padrão noutro momento histórico ou sociedade, é o caso das 

pretônicas médias altas [e, o], desprestigiadas em Roma, mas elevadas à condição de variantes 

padrão na língua portuguesa. Logo, as atribuições de prestígio ou desprestígio não são 
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estáticas, inertes ou fixas, mas, ao contrário, são dinâmicas e sujeitas às mudanças dos 

contextos sociolinguísticos e históricos.  

Enfim, essa retrospectiva mostrou que o PB aparenta seguir caminhos próprios no 

que diz respeito à realização das vogais médias pretônicas. Além disso, destacamos que, 

apesar de a pronúncia com as variantes [e, o] ter sido imposta como norma no Brasil, é 

inegável que, neste país, existem vários padrões de uso e, possivelmente, diversos processos 

avaliativos quanto ao emprego dos segmentos vocálicos pretônicos. Um dado que corrobora 

esse argumento é o predomínio das variantes médias baixas [, ] na fala de sujeitos 

nordestinos com alta escolaridade (SILVA, M. B., 1989; MARQUES, 2006; RUMEU, 2012). 

Passemos agora ao diálogo com estudos atuais sobre a realização das vogais médias 

pretônicas no Brasil.  

 

2.2.3 Realização das vogais médias pretônicas /e, o/ nos falares do PB 

Nascentes (1953) foi quem, pioneiramente, elaborou a divisão dos falares brasileiros 

em dois grupos, o do Norte e o do Sul. No grupo do norte o autor percebeu a predominância 

de um ritmo musical ou melódico e o destaque das pretônicas médias baixas [, ]. No 

segundo grupo evidenciou a predominância de um ritmo menos musical ou tonal e a 

predominância das pretônicas médias altas [e, o]. Conforme disse o autor, ―É palpável a 

diferença entre a fala cantada do nortista e a fala descansada do sulista.‖ (NASCENTES, 

1953, p. 20).  

Desse modo, entre os falares do Norte foram incluídos o falar amazonense (Acre, 

Amazonas, norte de Rondônia, Roraima e Amapá), paraense, oeste tocantinense, nordestino 

(Maranhão, Piauí, Ceará, R. G. do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e leste de Tocantins), 

enquanto os falares do Sul compreenderam o falar baiano (Sudeste de Tocantins, Bahia, 

Sergipe, Leste de Goiás e M. Gerais em suas porções Norte, Nordeste e Noroeste), fluminense 

(R. de Janeiro, E. Santo, D. Federal e M. Gerais em suas porções Leste e Zona da Mata), 

sulista (Sul de Mato Grosso, Mato G. do Sul, Sul de Goiás, M. Gerais em suas porções Sul e 

Triângulo Mineiro, S. Paulo, S. Catarina, Paraná e R. G. do Sul).  

Além disso, o autor menciona um ―território incaracterístico‖ ou indefinido, isto é, 

cujas características prosódicas e a realização das vogais médias pretônicas fugiam à 

categorização das regiões Norte e Sul. O mapa a seguir apresenta a divisão proposta por 

Nascentes (1953): 
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Figura 2.1: Divisão Varietal do PB por Nascentes (1953) 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-

57942012000300003&script=sci_arttext>. Acesso em: 08 jun. 2013. 

 

As hipóteses que podem ser levantadas a partir da existência de duas macrorregiões 

são as seguintes: contextos sócio-históricos diferenciados de entrada e difusão da língua 

portuguesa; contatos entre falantes com identidades linguístico-culturais diferenciadas; 

avaliações sociolinguísticas diferenciadas quanto ao prestígio ou desprestígio das variantes 

médias baixas [, ] e médias altas [e, o].  

Partindo da divisão proposta por Nascentes (1953), discutimos os resultados de 

outros estudos sobre a realização das vogais médias pretônicas, os quais serão agrupados 

conforme a macrorregião onde foram realizados, ou seja, Centro-Sul ou Norte-Nordeste.  

Por fim, a revisão desses estudos poderá responder aos seguintes questionamentos: a 

divisão pioneira dos falares brasileiros reproduz fielmente a realidade linguística de todos os 

estados das regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste? Há regiões ou estados cujas realidades 

linguísticas sejam exceções ao que fora proposto por Nascentes (1953)? 
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2.2.3.1 Vogais médias pretônicas no Centro-Sul 

 

2.2.3.1.1 Região Sudeste 

Câmara Jr. (1992), analisando registros da fala informal carioca, observou que as 

variantes médias altas [, ] eram predominantes. Além disso, o autor observou que as 

variantes altas [i, u] eram frequente em hiatos com /a/ tônico (pass[i]ar e v[u]ar) e em verbos 

da terceira conjugação (p[i]dir, c[u]brir) devido à harmonização vocálica, ou seja, por 

assimilação da altura da vogal alta subsequente (m[i]ninu e c[u]ruja)
19

. Suas conclusões 

apontaram uma tendência à categorização do alçamento nos vocábulos mais utilizados nas 

pronúncias ―popular‖ e ―coloquial frouxa‖ (Cf. CÂMARA Jr., 1977, 1985, 1986, 1992, 2008). 

Contudo, a pronúncia ―coloquial tensa‖ conservava as médias altas [e, o] ou, até mesmo, as 

restaurava em vocábulos já fixados com o uso de variantes altas [i, u] a exemplo de f[e]liz e 

m[e]nino.  

Os resultados da pesquisa realizada por Celia (2004), em Nova Venécia – ES, 

evidenciaram o predomínio das variantes médias baixas [, ] e altas [i, u]. Isso fez com que a 

autora questionasse a divisão dos falares brasileiros proposta por Nascentes (1953). A 

princípio, Celia (2004) argumentou que os falares capixabas devessem ser incluídos no grupo 

varietal do norte, todavia, reconheceu que essa não seria uma solução de todo coerente pelo 

fato de esses falares apresentarem características prosódicas muito diferentes das variedades 

do Nordeste. Além disso, a pesquisadora destacou que as variantes médias baixas [, ], 

correntes em Nova Venécia, não possuíam frequência, qualidade fonética e contextos 

favorecedores semelhantes aos das médias baixas [, ] nordestinas. Devido a isso, Celia 

(2004) propôs que os falares do Espírito Santo, bem como o falar do Norte de Minas Gerais, 

fossem categorizados como variedades de transição entre os falares do Norte-Nordeste e os 

falares do Centro-Sul. 

Tendo como suporte os instrumentos da Teoria da Otimalidade
20

, Alves (2008) 

analisou o falar de Belo Horizonte como se o mesmo fosse uma língua específica, ou seja, 

como uma gramática particular que pudesse fornecer indícios para a compreensão dos casos 

de variação das vogais médias pretônicas. Os resultados desse trabalho apontaram a 

predominância das variantes médias altas [e, o], processos fonológicos de redução e harmonia 

                                                           
19

 A debilidade da posição átona também é uma hipótese que pode ser aventada para a realização das variantes 

altas [i, u] quando em posições postônicas não finais e finais, como em crr[i]g[u], fsf[u]r[u], sed[i] e cal[u]. 
20

 Modelo de análise gramatical cujos principais objetivos são estabelecer as propriedades universais da língua, 

caracterizar os limites possíveis de variação linguística entre línguas naturais ou dialetos e fornecer alternativas 

de análise para a variação linguística intradialetal (ALVES, 2008). 
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vocálica favorecendo as variantes médias baixas [, ] e altas [i, u]. A autora também 

constatou que alguns itens lexicais apresentavam três possibilidades de realização das 

pretônicas /e, o/, a exemplo de qu[e]rido, qu[]rido, qu[i]rido, c[o]ruja, c[]ruja e c[u]ruja. 

Para compreender o fenômeno de redução vocálica a partir do modelo neogramático, 

Silveira, A. A. M. (2008) estudou as vogais médias pretônicas no falar culto da região de São 

José do Rio Preto – SP. Os resultados apontaram semelhanças entre essa variedade e os 

falares do sul de Minas e do Rio G. do Sul quanto ao predomínio das médias altas [e, o]. Em 

se tratando das variantes altas [i, u] e médias baixas [, ], a autora argumentou que suas 

ocorrências, também muito produtivas, se davam, respectivamente, pela influência das vogais 

tônicas altas e baixas seguintes, configurando o processo de harmonia vocálica.  

As conclusões de Câmara Jr. (1985, 1986, 1992, 2008), Silveira, A. A. M. (2008) e 

Alves (2008) confirmam as projeções de Nascentes (1953), ou seja, o Rio de Janeiro, o Centro 

de Minas Gerais e o Oeste do estado de São Paulo enquadram-se nos ditos ―falares dos Sul‖. 

Todavia, os resultados obtidos por Celia (2004, p. 103) mostram que o falar de Nova Venécia 

– ES e, possivelmente, de todo o Espírito Santo constituam exceção à proposta de Nascentes: 

Um aumento no número de estudos elaborados com outras variedades do dialeto 

capixaba, incluindo o sul do estado e a capital, permitiria identificar se também 

existe uma gradação no percentual de aplicação da regra de abaixamento dentro do 

estado do Espírito Santo, o que contribuiria para confirmar a hipótese de que o 

estado, juntamente com parte de Minas Gerais, comporia uma região de transição 

[...] (grifo da autora). 

 

Em outras palavras, o sotaque desse estado demonstra características intermediárias entre as 

macrorregiões Centro-Sul e Norte-Nordeste. 

  

2.2.3.1.2 Região Sul 

Ao partir da perspectiva neogramática, Bisol (1981) estudou o alçamento vocálico 

em amostras de fala culta e popular de 04 variedades do Rio Grande do Sul — metropolitana, 

fronteiriça (Brasil-Uruguai) e bilíngues (português-italiano e português-alemão). Uma das 

conclusões dessa pesquisa foi a relevância do fator faixa etária para as ocorrências das 

variantes altas [i, u].  

A autora argumentou que as variantes altas [i, u] eram desencadeadas pela 

harmonização vocálica, principalmente, em vocábulos derivados. Esse processo seria 

favorecido por contextos fonéticos subsequentes com vogais altas, vogais tônicas, vogais 

nasais e consoantes (palatais, labiais e velares). Em contrapartida, seria desfavorecido por 
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vogais com caráter átono permanente no paradigma derivacional e pela presença de sufixos 

como –inho, –zinho e –íssimo.  

A ocorrência da alta anterior [i] era influenciada por consoantes velares precedentes, 

bem como pelas palatais, homorgânica /i/ e vogais nasais tônicas subsequentes. Mas a 

ocorrência de [i] seria inibida por consoantes alveolares precedentes ou por labiais 

subsequentes. Por sua vez, a ocorrência da alta posterior [u] era favorecida por consoantes 

palatais precedentes, consoantes alveolares e /i/ ou /u/ subsequentes, contudo a variante 

posterior [u] seria inibida pelas vogais tônicas nasais subsequentes.  

O destaque do trabalho de Bisol (1981) está na descrição detalhada dos fatores 

internos que condicionam as ocorrências das variantes altas [i, u]. A declaração da autora de 

que não imaginava, nesses falares, a possibilidade de ocorrência das pretônicas médias baixas 

[, ], nos faz supor que neles existam pressões ou restrições fonéticas, possivelmente, 

originadas nos substratos (alemão, italiano e espanhol), impedindo a realização dessas 

variantes.  

Além do mais, tudo isso estava relacionado à atuação do fator etnia, condicionador 

do uso quase categórico das médias altas [e, o]. A análise desse fator evidenciou que a regra 

de alçamento de /e, o/ era estável nos quatro grupos, posto que a ordem de ocorrências de [i] e 

[u] fosse: metropolitanos, italianos, alemães e fronteiriços. 

Os resultados obtidos pelo Atlas Linguístico do Paraná indicam que, no referido 

estado, os percentuais de ocorrência das variantes médias baixas são mínimos, a saber, apenas 

1,61% de [] e 8,04% de [], em situação inversa, as variantes médias altas [e, o] apresentam-

se em mais de 70% das ocorrências (Cf. AGUILERA, 1994). No mesmo estado, a pesquisa de 

Marchi e Stein (2007), sobre o falar de Curitiba, constatou que nessa cidade, por haver o 

predomínio de usos linguísticos mais conservadores, a ocorrência das variantes altas [i, u] é 

pouco frequente. 

Em suma, os resultados dessas pesquisas confirmam que as variedades de fala do Rio 

Grande do Sul e do Paraná se enquadram na divisão proposta por Nascentes (1953). 

 

2.2.3.1.3 Região Centro-Oeste 

Os resultados do estudo de Bortoni, Gomes e Malvar (1992), sobre o falar de 

Brasília, apresentam evidências favoráveis à tese neogramática, a partir da harmonia vocálica, 

quanto à elevação de /e/. As autoras constataram que, entre as famílias paraibanas, a 

frequência das variantes médias baixas [, ] chegava a 65% na fala dos pais e 17% na fala 
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dos filhos. Isso indicava que as gerações nativas de origem nordestina se acomodavam às 

características das variedades de fala do Centro-Sul. Os jovens seriam motivados, 

possivelmente, pelo prestígio dos falares centro-sulistas no Distrito Federal.  Os resultados 

gerais apontaram a predominância das médias altas [e, o] em Brasília.  

Almeida (1999) analisou os corpora do projeto ―Filologia Bandeirante‖, coletados 

em municípios e vilarejos do Vale do Cuiabá – MT. O escopo da pesquisa era a localização de 

traços do português bandeirante, difundido, nessa região, desde os fins do século XVII e em 

todo o século XVIII. Os resultados do trabalho não informam precisamente sobre o 

predomínio de variantes médias altas [e, o] ou médias baixas [, ] nesse falar. Mas, destacam 

a possibilidade de existir uma frequência considerável da média baixa anterior [] nessa 

região, visto que ocorre o abaixamento [i] passando a [], tal como exemplificam os itens 

lexicais irmã < []rmã, irmão < []rmão, irmandade < []rmãdadi e pimenta < p[]mêta. 

Para o autor, esse enfraquecimento do timbre de /i/ reforça a hipótese da permanência de 

traços do falar bandeirante nessa região, o qual se aproxima do chamado timbre neutro, 

comum à fala popular de áreas ao Centro-Sul de Portugal, como Monsanto, Alentejo e 

Algarve, bem como do Arquipélago dos Açores.
21

 

O estudo de Graebin (2008), em Formosa – GO, evidenciou que no falar dessa 

comunidade predominam as variantes médias altas [e, o] e altas [i, u]. Diante dos resultados a 

autora concluiu que a variação das vogais médias pretônicas não era motivada apenas pelo 

nível fonético nem tão somente pela difusão lexical, visto que só foram registrados itens 

categóricos com as vogais fechadas (s[e]mana, m[o]rreu). Além disso, o grande número de 

itens lexicais quase categóricos com as variantes altas [i, u] foi considerado um indício de que 

algumas palavras fossem atingidas mais cedo por mudanças sociais e pela difusão lexical. 

Apesar da grande quantidade de vocábulos com as médias baixas [, ], o processo de 

ocorrência dessas variantes foi considerado instável. Na conclusão, a autora sugeriu que os 

próximos estudos verificassem, separadamente, os itens lexicais que admitem três variantes 

                                                           
21

 O autor entende por fala bandeirante uma variedade que seria, possivelmente, constituída por antigos traços 

vocálicos representativos de uma ou mais fases do português ―[...] provavelmente preservados em localidades 

situadas nas trilhas das bandeiras paulistas [...]‖ (ALMEIDA, 1999, p. 1). Como as regiões mencionadas pelo 

autor, na continental de Portugal, foram os redutos de maior resistência e/ou permanência muçulmana, supomos 

que a tendência ao abaixamento das médias pretônicas também seja resultante do contato com o substrato árabe. 

Sobre a presença árabe na Península Ibérica, Teyssier (1982, p. 7) menciona o seguinte:  

―Na região meridional, o domínio muçulmano deixara subsistir uma importante população cristã de língua 

românica: os cristãos chamados moçárabes, palavra derivada de um particípio árabe que significa ‗submetido aos 

árabes‘. Conhece-se pouco desses falares hispano-românicos, mas o suficiente para compreender que formavam, 

em toda a parte meridional da Península, uma cadeia contínua de dialetos bastante diferentes daqueles que, 

falados no Norte, serão mais tarde o galego-português, o castelhano e o catalão.‖ 
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(s[i]guro, s[]guro, s[e]guro; g[u]verno, g[o]verno, g[]verno), duas variantes ([e]ducado, 

[]ducado; alm[u]çar, alm[o]çar) e categóricos (pass[i]á, p[e]guei, b[u]nito).  

Silva, W. K. L. (2009) pesquisou a realização das vogais médias pretônicas na CF de 

Iporá – GO e concluiu que as variantes médias baixas [, ] predominavam no falar dessa 

cidade. Além dos fatores externos (sexo, faixa etária e classe social) foi comprovada a 

relevância da pausa, de consoantes velares, palatais e de vogais subsequentes para as 

ocorrências de [e, , , u]. Além desses fatores, a autora constatou que o processo de 

harmonização vocálica era desencadeado por contextos fonéticos subsequentes, como: vogais 

baixas de sílabas tônicas /, , a/, as quais ocasionavam as médias baixas [, ]; vogais altas 

/i, u/, favorecedoras das médias baixas [, ] e das altas [i, u].   

No estudo sobre as características linguísticas de Brasília e de seu entorno, Bortoni-

Ricardo (2011) menciona que a ortografia, as palavras raras, a tendência corretiva dos falantes 

em estilos formais e a hipercorreção
22

 ocasionavam as ocorrências das variantes médias altas 

[e, o].  

A autora destaca a relevância da regularização mórfica para o desfavorecimento das 

variantes altas [i, u]. Esse processo conservaria a altura das vogais médias dos vocábulos 

primitivos nos derivados, assim, não haveria a possibilidade de ocorrer pronúncias como 

s[u]rtudo e c[u]rpinho, visto que são derivados de s[]rte e c[o]rpo. A autora apontou 

diversas motivações para as ocorrências das variantes altas [i, u], como: a dissimilação 

vocálica (m[i]lhor, b[u]neca); a teleologia fonética diminuindo diferenças articulatórias entre 

consoantes e vogais; os prefixos resultantes de antigos metaplasmos ([i]scola, [i]stado, 

[i]stômago, [i]smola); e a harmonia vocálica (r[e]c[e]ber e r[i]c[i]bia; p[o]der e p[u]dia).     

Bortoni-Ricardo (2011) também discute o comportamento das vogais médias 

pretônicas na fonologia da variedade que a autora chama de ―português caipira‖. Segundo 

Bortoni-Ricardo (2011), esse falar possui alternâncias assistemáticas: hipercorreções que 

transformam /i/ em [e] e /u/ em [o] (rel[e]gioso, [o]zina); formas arcaicas do século XVI 

(pr[e]mero, d[e]reito, [o]mirde, f[õ]ção); ―focalização dialetal‖ registrada na fala de 

informantes idosos (pr[i]cura, d[i]cumento, p[i]ssui, d[i]lúrido); nasalização de vogais em 

sílabas iniciais devido à harmonização vocálica com /î/, com outra vogal nasal, com ditongo 

nasal ou em virtude de metaplasmos em antigos prefixos (k[û]zinha, [î]xemplo, v[î]zinhaça, 

[î]ducação, [î]gual). 

                                                           
22

 Também chamada de correção irregular (pr[e]vilégio e [o]rina). 
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Os resultados obtidos por Almeida (1999) e Bortoni-Ricardo (2011) indicam que 

traços não padrão do português europeu foram transferidos, difundidos e preservados pelos 

falares do interior do Brasil. Além disso, essas constatações permitem supor que, na 

atualidade, esses traços sejam assimilados pelos falares urbanos do Brasil devido ao contato 

com imigrantes procedentes de áreas rurais.  

Os estudos de Bortoni, Gomes e Malvar (1992), Graebin (2008) e Bortoni-Ricardo 

(2011) destacam a difusão do padrão de fala do Centro-Sul em Brasília e em seu entorno. Isso 

significa que, nesses locais, existe um forte processo de difusão dialetal que faz a maioria dos 

falantes suprimir características de seus falares regionais, como as variantes médias baixas [, 

], devido ao prestígio dos falares centro-sulistas. Em outras palavras, com o passar dos anos 

de residência, muitos falantes apresentam um processo de ―acomodação dialetal‖ em direção 

às características do português padrão.  

Os resultados de Almeida (1999) sobre o ―falar bandeirante‖ e Bortoni-Ricardo 

(2011) sobre o ―falar rural‖ demonstram que traços antigos do português não padrão foram 

preservados no Centro-Oeste e dentre esses traços constam as ocorrências frequentes das 

variantes vocálicas [, i, u].  

Quanto à divisão dialetal proposta por Nascentes (1953), os resultados obtidos em 

Brasília confirmam que o falar dessa cidade se enquadra nos falares do Sul. Contudo, os 

argumentos de Graebin (2008), sobre os resultados da pesquisa em Formosa – GO, não 

permitem o enquadramento dessa cidade no bloco do Norte nem do Sul. Segundo a autora, os 

índices de ocorrência das variantes médias altas [e, o], nesse falar, não são tão expressivos 

quanto em outros falares do Sul e as médias baixas [, ] de Formosa não se assemelham 

foneticamente às ocorrências da Bahia e do Norte de Minas.  

Portanto, os resultados de Graebin (2008), Silva, W. K. L. (2009) e Almeida (1999) 

indicam que o Centro e o Nordeste de Goiás, bem como o Centro-Norte de Mato Grosso, 

sejam parte da zona de transição entre os falares do Norte e do Sul, exatamente pela 

dificuldade em estabelecer padrões para o enquadramento desse território dito 

―incaracterístico‖ (Cf. NASCENTES, 1953).  
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2.2.3.2 Vogais médias pretônicas no Norte-Nordeste 

 

2.2.3.2.1 Região Nordeste 

Silva, M. B. (1989) analisou dois corpora, os dados do Projeto Norma Urbana Culta 

de Salvador (NURC - SA) e os dados cartográficos do Atlas Prévio dos Falares Baianos. 

Conforme observado pela autora, a variação se dava, sobretudo, em posição 

interconsonântica, ou seja, em contexto silábico CVC. Os resultados dessa pesquisa 

demonstraram que, na variedade culta de Salvador, há predominância das variantes médias 

baixas [, ] (n[]cessário e n[]vela). Mas, dois contextos fonéticos apresentaram-se como 

exceções a essas variantes, a saber: antes de vogais médias orais ou ditongos fechados 

ocorriam as médias altas [e, o], como em c[e]rveja e c[o]rreio; e antes de vogais altas 

ocorriam as altas [i, u], como em p[i]rigo e p[u]lítica.  

Castro e Aguiar (2007) realizaram uma pesquisa sobre o falar sertanejo da 

microrregião dos Gerais do Balsas, no Sul do Maranhão, com o objetivo de observar as 

realizações das vogais pretônicas e compará-las as suas ocorrência nos manuais de linguística 

histórica.  

Dentre as várias constatações do trabalho está a evidência do predomínio absoluto 

das variantes médias baixas [, ] e o grande número de ocorrência das altas [i, u]. Segundo 

as autoras, esse falar, na atualidade, não apresenta a variante média alta posterior [o]: 

[...] o [o] pretônico é representado pelo fonema zero, posto não termos identificado 

nenhuma ocorrência do mesmo, o que ilustramos com exemplos do dialeto 

pesquisado: [i] [kabi‘sea] cabeceira; [e] [pude‘ozu] poderoso; [] [isp‘ãsa] 

esperança [...]; [] [dspza‘ia] Desposaria [...]. (CASTRO & AGUIAR, 2007, p. 

283). 

 

Expomos, a seguir, o quadro com a configuração atual das vogais pretônicas no Sul 

maranhense. Vejamos:  

 

Quadro 2.8: Configuração atual das variantes pretônicas no Sul Maranhense 
Altas i u 

Médias Altas e ø 

Médias Baixas   

Baixa                                                            a 

Fonte: Castro e Aguiar (2007, p. 283). 

 

Em suas conclusões, as autoras mencionaram que a harmonização vocálica contribui 

para a ocorrência das variantes altas [i, u] e que a dissimilação vocálica condiciona as médias 

baixas [, ]. Também destacaram que há contextos fonéticos semelhantes gerando os 

fenômenos de assimilação e dissimilação.  
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Um aspecto relacionado aos nordestinos, diz respeito a sua resistência a processos de 

acomodação dialetal, ou seja, esses sujeitos podem passar anos resistindo à assimilação de 

traços da pronúncia de outras regiões. Sobre isso, Marques (2006) comprovou que, a partir de 

10 anos de residência no Rio de Janeiro, os nordestinos pesquisados já apresentavam um 

aumento no uso das variantes médias altas [e, o] e isso se dava devido às pressões dos 

estereótipos negativos sobre o nordestino nas sociedades do Centro-Sul. Contudo, a autora 

admitiu que essa acomodação ou camuflagem não significava uma mudança completa, visto 

que esses sujeitos continuavam fazendo uso predominante das médias baixas [, ].  

Rumeu (2012), a partir de dados do Projeto NURC, analisou a realização das vogais 

médias pretônicas na fala Culta de Recife. Os resultados evidenciaram a predominância das 

variantes médias baixas (44% [] e 42% []), seguidas pelas altas (24% [i] e 25% [u]) e em 

menor frequência as médias altas (22% [e] e 25% [o]). O estudo também indicou que as 

mulheres mais jovens são as que mais inovam devido ao uso significativo das variantes altas 

[i, u]. Após verificar os contextos fonéticos, a autora concluiu que as tendências assimilatórias 

são as principais responsáveis pelas ocorrências das médias baixas [, ] e das altas [i, u], 

tanto no falar culto de Recife. 

Os trabalhos de Silva, M. B. (1989), Castro e Aguiar (2007) e Rumeu (2012) 

confirmam o predomínio das variantes médias baixas [, ] na fala nordestina
23

. A despeito de 

essas variantes não constituírem o padrão de fala do Centro-Sul e das mídias de massa do 

país, elas fazem parte da norma linguística prestigiada no Nordeste.  

Na proposta de Nascentes (1953) a Bahia e o Sergipe foram inseridos entre os falares 

do Sul. Mas, os resultados do estudo de Silva, M. B. (1989) e as compilações de Cardoso 

(1999) divergem da divisão proposta em 1953, pois exibem o predomínio das variantes 

médias baixas [, ] nos falares baiano e sergipano. Logo, esses resultados permitem incluir 

as variedades de fala desses estados entre os falares nordestinos. Por sua vez, o estudo de 

Castro e Aguiar (2007) corrobora a proposta de Nascentes (1953), pois comprova que a 

variedade de fala do Maranhão é de fato nordestina. 

Em suma, os resultados obtidos pelos estudos realizados no Nordeste, sobretudo, no 

Maranhão (CASTRO & AGUIAR, 2007), nos levam a supor que as variantes médias baixas 

[, ] predominem, historicamente, na região do Araguaia-Tocantins. A essa área, com falares 

muito semelhantes quanto à pronúncia, se integrariam o Sul do Maranhão, o Tocantins e o 

Sul-Sudeste do Pará. A novidade dessa suposição consiste na possibilidade de essa porção do 
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 Cardoso (1999), em suas compilações de estudos sobre as vogais médias pretônicas, destaca o predomínio das 

variantes médias baixas [, ] nos falares do R. G. do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
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Pará situar-se fora dos domínios de uma suposta ―ilha dialetal‖ paraense (Cf. SILVA, M. B., 

1989, p. 75). 

 

2.2.3.2.2 Região Norte 

As compilações de Cardoso (1999), sobre resultados de trabalhos realizados na 

região Norte, confirmam que os estados do Amazonas e do Acre estão situados na isoglossa 

nortista, tal como sugere a divisão proposta por Nascentes (1953), ou seja, dentro da região de 

predomínio das variantes médias baixas [, ]. 

O Pará também foi incluído por Nascentes (1953) no bloco do Norte, contudo, Silva 

(1989) advertiu para a necessidade de novas pesquisas, pois, supunha que esse estado fosse 

uma ―ilha dialetal‖ ao norte do Brasil, caso o falar norte-paraense se estendesse ao Pará como 

um todo. Desde então, a maioria dos estudos sobre vogais pretônicas tem evidenciado o 

predomínio das médias altas [e, o] em diversas CF ao Nordeste do Pará. 

A pesquisa de Freitas (2001) constatou que no falar de Bragança, no Nordeste do 

Pará, havia um predomínio razoável das variantes médias altas [e, o]. A autora verificou que 

algumas classes de palavras eram muito produtivas para determinadas variantes, observe: os 

nomes condicionavam a média baixa anterior []; os advérbios e os pronomes favoreciam a 

alta anterior [i]; os nomes, os verbos e os advérbios condicionavam a média alta posterior [o]; 

os pronomes favoreciam a média baixa posterior []. Quanto aos fatores sociais, a autora não 

confirmou que a escolaridade mais elevada (ensino médio) favorecesse a ocorrência das 

médias altas [e, o], pois os índices quanto a esses segmentos estiveram muito próximos aos 

valores referentes às médias baixas [, ]. 

Para verificar a hipótese de Freitas (2001), por meio de uma pesquisa piloto, 

investigamos a influência da escolaridade sobre as vogais médias pretônicas em Marabá, a 

partir de amostras de fala coletadas junto a 21 informantes nascidos e criados nessa cidade 

(OLIVEIRA, R. L., 2003). A tabela a seguir mostra a frequência geral de cada variante: 

 

Tabela 2.1: Interferência da escolaridade sobre o uso das variantes pretônicas em Marabá 
Vogais 

pretônicas orais 

anteriores 

Ocorrências Frequências 

(%) 

Vogais pretônicas 

orais posteriores 

Ocorrências Frequências 

(%) 

[] 

 

[e] 

 

[i] 

278 

 

261 

 

215 

37% 

 

35% 

 

28% 

[] 

 

[o] 

 

[u] 

193 

 

230 

 

111 

35% 

 

43% 

 

22% 

TOTAIS 754 100% TOTAIS 534 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em Oliveira, R. L. (2003, p. 70 - 71). 
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Como se pode observar na tabela 2.1, no geral, houve o predomínio da média baixa 

anterior [] (37%), mas a diferença percentual para a segunda mais frequente, a média alta 

anterior [e], foi de apenas (2%). Entre as posteriores, houve um predomínio mais consistente 

da média alta [o] (43%), com diferença percentual de (8%) em relação à variante média baixa 

[].  

A princípio, os resultados gerais nos fizeram supor que, em Marabá, pudesse 

existisse uma tendência à fixação do uso de [e, o] por influência do fator escolaridade, pois 

ambas as variantes padrão foram predominantes na maioria dos grupos escolares (pré-escolar, 

1º ciclo do ensino fund., 2º ciclo do ensino fund. e ensino médio). Mas, verificamos que a 

maioria dos sujeitos desses grupos descendia de imigrantes da região Centro-Sul (Goiás, 

Minas Gerais e Rio G. do Sul) e isso também poderia ter contribuído para a grande frequência 

das variantes fechadas [e, o].  

Além disso, a hipótese de que os sujeitos com as mais altas escolaridades fizessem 

uso predominante das variantes padrão [e, o], não se sustentou, pois, a média baixa [] foi 

dominante entre falantes graduandos (46%) e graduados (40%), havendo também o 

predomínio da média baixa [] entre os graduados (43%). Observe: 

 

Gráfico 2.1: Distribuição das variantes pretônicas entre graduandos e graduados 

marabaenses 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Oliveira, R. L. (2003, p. 61 - 68). 

 

Com essa quebra da expectativa inicial, passamos a supor que existissem outros 

fatores condicionando as variantes não padrão [, ] na fala mais escolarizada, como atitudes 

sociolinguísticas motivadas pela identidade local.  

Razky, Lima e Oliveira (2012) analisaram o corpus do Atlas Linguístico Sonoro do 

Pará (ALISPA), o qual foi constituído por dados obtidos nas cidades de Abaetetuba, Altamira, 

Belém, Bragança, Breves, Cametá, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá e Santarém. 
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Possivelmente favoráveis à hipótese de uma ―ilha linguística‖ paraense, os autores assim se 

reportaram: ―como já se sabe hoje, há algumas localidades que podem ser consideradas 

‗ilhas‘, com relação à pronúncia das médias pretônicas [...]‖ (RAZKY, LIMA & OLIVEIRA, 

2012, p. 296).    

Os resultados indicaram que em Marabá existiria um ―empate técnico‖ entre as 

médias anteriores [e] e [], pois os percentuais para essas variantes estiveram muito próximos, 

mas, a média alta [e] levou uma pequena vantagem, algo em torno de 1%. Quanto às 

posteriores haveria predomínio da média alta [o]. Os autores também mencionaram que a 

frequência das variantes médias baixas [, ], poderia ser um produto da intensa imigração 

nordestina, mas esse argumento não se aplicaria às localidades do Nordeste paraense: 

Cidades caracterizadas por grande influência nordestina favorecem as variantes 

abertas [é] e [ó], mas isso não é regra para todas as cidades que sofreram fluxo de 

migração do Nordeste. A região Nordeste do estado (de forte migração nordestina), 

talvez pela proximidade com Belém, favorece as variantes fechadas [e] e [o]. 

(RAZKY, LIMA & OLIVEIRA, 2012, p. 309). 

 

A pesquisa de Mendes (2012) partiu da hipótese de que a realização das médias 

pretônicas na fala dos imigrantes, em Marabá, fosse um reflexo do contato interdialetal com o 

falar ―dito paraense‖. O plano da amostra desse estudo foi planejado para a coleta de dados 

em dois grupos: a) ―ancoragem‖, com 24 informantes (12 homens e 12 mulheres), 

distribuídos por faixas etárias entre 26 e 46 anos e acima de 50 anos; b) ―controle‖, formado 

pelos descendentes do grupo de ancoragem, com 12 informantes (06 homens e 06 mulheres).  

Conforme assumido pela autora, durante o II CIDS
24

, devido às dificuldades em 

convencer nativos a participar da pesquisa, o trabalho se restringiu ao grupo de imigrantes. No 

referido evento ocorreu a apresentação geral dos resultados, os quais apontaram um 

predomínio de variantes médias altas [e, o]. Porém, como não obtivemos informações 

completas sobre o percurso metodológico do estudo, não soubemos de quais estados 

procediam esses sujeitos. Se a maioria dos informantes for originária do Nordeste brasileiro, o 

resultado será questionável, pois tendo Marabá sua constituição populacional 

majoritariamente nordestina, o mais provável seria um processo de identificação e reforço das 

características da fala desses imigrantes.  

Além do mais, da feita que vários estudos do campo histórico atestem que a 

ocupação pioneira e predominante do Sul-Sudeste do Pará, especialmente de Marabá, se deva 

a maranhenses, tocantinenses (antigo norte goiano) e a seus descendes, torna-se questionável 

a hipótese de que a realização das vogais médias pretônicas na fala de imigrantes, nessa 

                                                           
24

 II Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, realizado em Belém do Pará no ano de 2012. 
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cidade, resulte do contato com o falar ―dito paraense‖. Com base nos estudos discutidos no 

capítulo, é inegável que o falar marabaense e, possivelmente, o falar dessa mesorregião, se 

diferenciem da variedade das demais regiões do estado onde ocorre o falar ―dito paraense‖ ou 

tipicamente paraense. 

É provável que a hipótese utilizada pela autora se ajuste aos falares de outras regiões 

de povoamento mais antigo no estado, onde a presença de indivíduos tipicamente paraenses é 

pioneira e majoritária, a exemplo do Nordeste paraense, Marajó, Baixo Tocantins, Tapajós, 

Baixo e Médio Amazonas, Belém e seu entorno (Região Metropolitana).  

Por conseguinte, em oposição às hipóteses de Razky, Lima e Oliveira (2012), 

Mendes (2012) e Cruz (2012), supomos que, em Marabá, a norma linguística seja constituída, 

historicamente, com o predomínio das variantes médias baixas [, ], havendo alternâncias 

significativas entre essas variantes e as médias altas [e, o], além de uma possível estabilização 

do uso das variantes altas [i, u]. Também supomos que a variedade de fala de Marabá possa 

situar-se entre os falares nortistas, como integrante da isoglossa nordestina. 

 

2.2.4 Considerações sobre os estudos revisados 

Esse percurso permitiu-nos observar que a pronúncia com as pretônicas médias altas 

[e, o], desde o português clássico, já era influenciada pela língua escrita e difundida como 

parte da norma culta pelas gramáticas e ortografias da época. Isso nos mostra que as políticas 

linguísticas da época impuseram um padrão de pronúncia em Portugal e em seus domínios. 

Essa padronização gerava uma pronúncia artificial, possivelmente, distanciada dos usos da 

maioria dos falantes.  

Também observamos que esse padrão idealizado foi trazido para o Brasil pelos 

colonizadores, mas, a despeito das pressões uniformizadoras, por influência de contextos 

sociolinguísticos e culturais distintos, Brasil e Portugal seguiram caminhos diferenciados 

quanto às possibilidades de realização das vogais médias pretônicas.  

Segundo Bortoni-Ricardo (2011), o PE, devido a seu tempo acentual, apresenta 

indícios de uma mudança mais acelerada e, por isso, apresenta variantes médias altas [e, o], 

médias baixas [, ], altas [i, u] (com muitas aplicações categóricas de [u]), apagamentos [] 

(síncope ou elisão) e centralizações [, ].  

Os estudos revisados nos fazem supor que o PE, no século XVI, apresentasse os 

processos de variação das pretônicas, ainda hoje, correntes no Brasil. Logo, as variantes 
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apagadas (síncope ou elisão) ou centralizadas, possivelmente, surgiram e se difundiram, em 

Portugal, após os dois primeiros séculos de colonização do Brasil.  

A revisão dos estudos da década 50 à atualidade nos levou a evidências muito 

parecidas com as de Chaves (2012), em sua meta-análise de pesquisas sobre vogais médias 

pretônicas no Brasil. Em outras palavras, observamos que os autores partem de hipóteses 

sobre a interferência de fatores sociais e/ou linguísticos, como o contexto fonético: ponto e 

modo articulatório de consoantes, altura e tonicidade da vogal da sílaba subsequente etc. O 

ponto polêmico desses estudos recai sobre o que teria mais peso ou relevância para o 

condicionamento do fenômeno, os fatores externos ou os fatores internos (as restrições 

fonológicas e morfofonológicas).  

Alguns desses trabalhos partem da tese neogramática, outros da difusionista. Quase 

todos mencionam a influência da harmonização vocálica sobre as ocorrências das variantes 

altas [i, u]. As novidades nesses estudos ficam por conta de Marques (2006), com seu estudo 

sobre a acomodação dialetal em imigrantes nordestinos, Alves (2008), com sua 

fundamentação na Teoria da Otimalidade, e Graebin (2008), por sua recomendação 

metodológica para o tratamento lexical com separação de itens categóricos e vocábulos com 

duas ou três possibilidades de realização das vogais médias pretônicas. 

Nesses estudos, as principais hipóteses sobre os fatores internos são as seguintes: a 

debilidade da posição átona seria responsável pelas variações das vogais pretônicas 

(COUTINHO, 1976); algumas classes de palavras são mais suscetíveis à ocorrência das 

médias altas [e, o], outras das médias baixas [e, o] e outras das altas [i, u] (BISOL, 1984; 

FREITAS, 2001); contextos fonéticos anteriores e posteriores estão relacionados à variação 

das vogais médias pretônicas (BISOL, 1984; FREITAS, 2001; ALVES, 2008; SILVA, W. K. 

L., 2009); contextos silábicos relacionam-se às ocorrências das variantes médias altas [e, o], 

das médias baixas [, ] e das altas [i, u] (GRAEBIN, 2008); a harmonia vocálica seria a 

maior responsável pelas ocorrências das variantes altas [i, u] (CÂMARA Jr., 1977; BISOL, 

1981; SILVA, M. B., 1989; BORTONI, GOMES & MALVAR, 1992; FREITAS, 2001; 

CELIA, 2004; MARQUES, 2006; CASTRO e AGUIAR, 2007; GRAEBIN, 2008; ALVES, 

2008; SILVEIRA, A. A. M., 2008; SILVA, W. K. L., 2009; BORTONI-RICARDO, 2011; 

RUMEU, 2012).  

Em se tratando dos fatores externos observamos as hipóteses a seguir: a variedade 

escrita da língua ou a escolaridade difundem as variantes padrão [e, o] (MOLLICA, 1998; 

CARDOSO, 1999; FREITAS, 2001; SILVA, W. K. L., 2009; CARVALHO, 2010; 

BORTONI-RICARDO, 2011); fatores identitários motivam avaliações linguísticas sobre as 
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variantes médias pretônicas (MARQUES, 2006); as variantes médias pretônicas resultam da 

variação diatópica ou regional (NASCENTES, 1953; CARDOSO, 1999; SILVA, R. V. M., 

2004; BORTONI-RICARDO, 2011); as ocorrências generalizadas das variantes médias 

baixas [, ] teriam se originado no Nordeste brasileiro (BORTONI-RICARDO, 2011); a 

variedade de fala denominada ―português caipira‖ conservaria traços não padrão muito 

antigos do PE, dentre eles as variantes médias baixas [, ] e as altas [i, u] (ALMEIDA, 1999; 

SILVA, W. K. L., 2009; BORTONI-RICARDO, 2011); as variantes médias pretônicas 

também resultam de variação diastrática (FREITAS, 2001; OLIVEIRA, R. L., 2003; 

MARQUES, 2006; SILVEIRA, A. A. M., 2008; GRAEBIN, 2008; SILVA, W. K. L., 2009); 

o contato entre falantes produz mudanças no uso das vogais médias pretônicas (MARQUES, 

2006; SILVA, R. V. M.,  2004; MENDES, 2012); algumas palavras são atingidas mais cedo 

por mudanças sociais e pela difusão lexical (GRAEBIN, 2008); a imigração relaciona-se a 

uma maior ou menor frequência das variantes pretônicas (BORTONI-RICARDO, 2011; 

RAZKY, LIMA & OLIVEIRA, 2012).  

Como visto na revisão, os processos de difusão lexical aparentam ser específicos de 

cada CF, ou seja, vocábulos que estão em processo de difusão lexical numa comunidade, 

podem não estar em outras. Ainda sobre as peculiaridades do PB, as possibilidades de 

ocorrência predominante e secundária são as seguintes: 

 Variantes médias altas [e, o], tendo as altas [i, u] em segundo lugar (falares centro-

sulistas);  

 Variantes altas [i, u], seguidas pelas médias altas [e, o] (falar pantaneiro); 

 Variantes altas [i, u], seguidas pelas médias baixas [, ] (falar caboclo); 

 Variantes médias altas [e, o], tendo as médias baixas [, ] com o segundo 

quantitativo (falar ―dito paraense‖); 

 Variantes médias baixas [, ], seguidas pelas altas [i, u] (falares nordestinos);  

 Variantes médias baixas [, ], tendo as médias altas [e, o] com o segundo 

quantitativo (elaboração hipotética). 

Uma dos objetivos dessa revisão foi responder aos seguintes questionamentos: a 

divisão pioneira dos falares brasileiros reproduz, fielmente, a realidade linguística de todos os 

estados das regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste? Há regiões ou estados cujas realidades 

linguísticas são exceções ao que fora descrito em 1953?  

A ideia de que as projeções de Nascentes (1953) se apliquem à maioria dos estados 

brasileiros é alimentada por Cardoso (1999) que, após compilar os resultados de estudos 



74 

 

realizados em vários estados (Amazonas, Pará, Acre, Ceará Natal, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso do Sul), também evidenciou que existem diferenças regionais ou diatópicas quanto à 

realização das pretônicas no Brasil. Temos a seguir um mapa no qual reformulamos a divisão 

dialetal pioneira a partir dos vários estudos revisados: 

 

Figura 2.2: Realização das vogais médias pretônicas /e, o/ no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos trabalhos revisados. 

 

Os falares do Norte-Nordeste, nos quais há o predomínio das variantes médias baixas 

[, ], estão destacados com a cor branca. Situamos a região Sul-Sudeste do Pará, cuja cidade 

polo é Marabá, na confluência entre os falares amazônico e nordestino. As áreas em laranja 

representam os falares do Centro-Sul e o falar típico ―paraense‖, onde predominam as 

variantes médias altas [e, o]. Em marrom estão os falares ―caboclo‖ e ―pantaneiro‖, nestes 

predominam as variantes altas [i, u]
25

. Em amarelo está a região denominada por Nascentes 

(1953) como ―território incaracterístico‖, pois se trata de uma área com sotaques de transição 

entre falares do Norte e do Sul, essa porção intermediária abrangeria o Sudoeste do Tocantins, 

                                                           
25

 Segundo Cardoso (1999, p. 96) ―Os dados do falar caboclo indicam [...] a sistemática elevação das médias 

pretônicas, com as realizações de [i] e [u] [...]‖. Conforme diz a autora a linguagem do homem pantaneiro 

também possui tendência predominante ―[...] à elevação, tanto da vogal anterior quanto da posterior [...]‖ 

(CARDOSO, 1999, p. 103).  
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o Noroeste de Goiás, o Centro-Norte do Mato Grosso e o Norte de Rondônia. Por fim, as 

linhas vermelhas representam faixas de transição, isto é, são áreas com sotaques indefinidos, 

os quais possuem características de diferentes regiões varietais. 

A comparação do mapa da figura 2.1 com o mapa da figura 2.2, permite verificar 

algumas imprecisões na proposta de Nascentes (1953), vejamos a seguir: a inclusão do Pará, 

como um todo, no bloco varietal do Norte; a inclusão da Bahia, de Sergipe e do Espírito Santo 

no bloco varietal do Sul; o desconhecimento dos falares caboclo e pantaneiro.  

Contudo, acreditamos que essas imprecisões se devam às dificuldades enfrentadas 

pelo autor na empreitada de ouvir e descrever as variedades de todas as regiões brasileiras. Na 

época, não existiam recursos tecnológicos portáteis para gravação de áudio e os acessos, 

sobretudo, à Amazônia eram muito precários. 

Aos nossos ouvidos, soa incoerente a hipótese de que o estado do Pará, em sua 

totalidade, apresente características linguísticas diferenciadas dos demais estados do Norte-

Nordeste (RAZKY, LIMA & OLIVEIRA, 2012). Como vimos no capítulo 1, as influências 

sócio-históricas e culturais da região Sul-Sudeste do Pará a ligam ao Maranhão. Além do 

mais, é possível que as imigrações ocorridas — antes, durante e após a década de 70 — 

tenham expandido a isoglossa nordestina. Por isso, é válida a hipótese de que o falar sul-

paraense, especialmente o de Marabá, possua, historicamente, características do falar 

nordestino, a exemplo da cadência melódica. 

Em suma, com tantos estudos nas regiões brasileiras, no Pará e em Marabá sobre as 

médias pretônicas, o diferencial de nosso trabalho está no fato de verificarmos se, no falar 

marabaense, esses segmentos, além dos condicionamentos de fatores internos (contextos 

fonéticos, silábico e classes de palavras) e externos (sexo, idade e escolaridade), também são 

influenciados pela avaliação do falante-ouvinte. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nossa proposta metodológica é híbrida, pois combina métodos quantitativos e 

qualitativos como meio para romper barreiras entre as abordagens estatística e clínica, entre a 

normativa e a interpretativa (SERRANO, 1994,1998). Desse modo, objetivando visualizar o 

problema sob diferentes ângulos, esta pesquisa utilizou-se do aparato metodológico da Teoria 

da Variação Linguística e do norteamento interpretativo.  

Fazemos a seguir uma breve exposição dos fundamentos metodológicos deste 

trabalho. 

 

3.1 Pressupostos metodológicos da Teoria da Variação Linguística 

Essa teoria parte do princípio de que a instabilidade dos sistemas linguísticos 

correlaciona-se à instabilidade dos grupos sociais que os utilizam. Devido a isso, a língua 

é concebida como um fenômeno social, sujeito às variações que reflitam diferenças 

sociais. De acordo com Labov (2001), as diferenças na estrutura social, correlacionadas à 

estrutura da língua, podem explicar o caráter esporádico da variação/mudança linguística na 

CF.  

As regras ou restrições às quais as línguas se submetem podem ser categóricas ou 

variáveis. Correntes anteriores como o estruturalismo e o gerativismo analisavam a língua 

como algo passível de ser estudado fora de seu contexto social, concebendo-a como estrutura 

homogênea resultante da aplicação de regras categóricas. Uma vez que as regras variáveis dão 

conta da heterogeneidade linguística, são elas que interessam à sociolinguística.  

Labov (2008), compreendendo a língua como um sistema heterogêneo ordenado, 

toma o caos linguístico como objeto de estudo e constata, empiricamente, que as formas 

linguísticas concorrentes resultam do condicionamento de fatores internos ao sistema 

linguístico (fonéticos, fonológicos, morfossintáticos, semânticos, discursivos e lexicais) e de 

fatores externos, como os seguintes: sociológicos inerentes ao indivíduo (sexo, idade, 

raça/etnia); sociológicos diastráticos (escolaridade, renda, profissão, classe social); diatópicos 

ou geográficos (região); e contextuais (assunto, local, tipo de ouvinte, relação entre 

interlocutores, grau de formalidade e tensão discursiva). Assim, o estudo da frequência de 

uma regra variável, num determinado momento histórico e social, possibilita descrever, 

sistematizar e prever os rumos dos processos de variação e/ou mudança linguísticas. 

Geralmente, o corpus analisado na Sociolinguística é extraído de registros fônicos de 

interações com indivíduos de uma determinada CF. A abordagem direta ao falante é 
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recomendada por Labov (2008, p. 244) para que se alcance o objetivo de obter dados da 

língua falada e em estilo vernáculo:  

[...] o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala. [...] 

Não importa que outros métodos possam ser usados para obter amostras da fala 

(sessões em grupos, observação anônima), a única maneira de obter bons dados em 

quantidade suficiente é mediante a entrevista individual, gravada, ou seja, por meio 

do tipo mais óbvio de observação sistemática. Com isso chegamos ao paradoxo do 

observador: o objetivo da pesquisa linguística na comunidade deve descobrir como 

as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente observadas — no 

entanto, só podemos obter tais dados por meio da observação sistemática. [...] Uma 

maneira de superar o paradoxo do observador é romper os constrangimentos da 

situação de entrevista com vários procedimentos que desviem a atenção do falante e 

permitam que o vernáculo emerja. 

 

Esse estilo seria evidenciado nos momentos em que o informante deixa de controlar 

o modo como fala, pois passa a se preocupar somente com o conteúdo que expressa e, com 

isso, a fala se torna mais natural. Para Labov (2008), o vernáculo é a variedade de fala mais 

inconsciente e, em decorrência disso, seria a mais representativa da CF. No entanto, por 

considerar o conceito laboviano de vernáculo uma idealização, Milroy, J. (1992) propõe que 

esse termo seja compreendido como ―língua real em uso‖, a qual estaria situada num contínuo 

distanciado ou aproximado da norma idealizada ou língua standard. 

Figueroa (1994) considera o método variacionista descontextualizador e/ou 

recontextualizador das amostras de fala. A ensaísta parte da noção de contexto como uma 

soma de fatores linguísticos e extra-linguísticos, dimensões que, segundo a autora, são 

inseparáveis do texto. Figueroa (1994) denuncia que a Linguística Instituída e o 

Variacionismo concebem o texto como uma entidade exclusivamente linguística e, portanto, 

separada do contexto. Conforme argumenta a autora, esses campos majoritários dos estudos 

linguísticos não teriam a intenção de construir uma teoria sobre a atuação do contexto social 

sobre a linguagem, pois o veem, simplesmente, como o lugar onde os dados de fala são 

coletados.
26

  

O próprio Labov (2008, p. 216), revela não ter interesse pelo contexto social 

enquanto categoria descritiva, analítica ou interpretativa: ―Este estudo funcional é concebido 

como complementar ao estudo da estrutura linguística. A pesquisa atual e os objetivos deste 
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 As críticas de Figueroa (1994) ao Variacionismo se devem ao fato de esse modelo teórico-metodológico, 

segundo a autora, não servir aos propósitos de estabelecimento e consolidação da Linguística do Enunciado ou 

da Particularidade. Não tiramos o mérito dos descontentamentos da ensaísta, mas respondemos as suas críticas 

com as seguintes perguntas: 1) Até que ponto o enunciado é totalmente contextualizado ao se empregar o 

constructo interpretativo do contexto social? 2) Não haveria, no estudo do enunciado, alguma 

descontextualização ou recontextualização durante as análises? 3) Seria o estudo dos fonemas e/ou unidades 

segmentais menos importante que o estudo do enunciado? A despeito das divergências, acreditamos que há 

espaço para ambos os campos de estudo e para seus métodos. 
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campo foram bem resenhados por Hymes (1966); esta revisão da metodologia não tentará 

cobrir a etnografia da fala como um todo‖.
27

 

Os estudos variacionistas investigam formas linguísticas variáveis e suas variantes. 

As primeiras são o conjunto de variantes e as segundas são as diversas maneiras de dizer a 

mesma coisa e com o mesmo sentido em um mesmo contexto (LABOV, 2008). Tomando 

nosso estudo como exemplo, tal como discutimos no capítulo 02, no sistema vocálico do 

português, ocorre a variação das vogais médias pretônicas orais /e, o/ e nos falares brasileiros 

cada uma dessas variáveis apresenta três variantes, a saber: [e, o] — padrão, standard ou 

prestigiadas (r[e]al, c[o]stureira); [, ] e [i, u] — não padrão, não standard, inovadoras ou 

estigmatizadas (r[]al, c[]stureira, r[i]al, c[u]stureira).  

Pelo exposto, compreende-se que as variantes de uma CF estão em concorrência: 

padrão vs. não padrão; prestigiadas vs. estigmatizadas; conservadoras vs. inovadoras. É 

comum que as variantes aceitas como padrão nacional sejam as referendadas pela tradição 

escolar. Mas, existem exceções, pois, em muitas comunidades as variantes que detêm o 

prestígio local são as não padrão. Segundo Labov (2008), em seu estudo sobre a variedade do 

inglês utilizada pelos afroamericano, e Cyranka e Roncarati (2010), em seu estudo sobre 

atitudes linguísticas em escolas públicas de Juiz de Fora – MG, esse tipo de prestígio seria 

encoberto.  

Muitas vezes, uma comunidade usa, predominantemente, a variante estigmatizada, 

tomando-a como a melhor e atribuindo-lhe prestígio, por puro e absoluto desconhecimento de 

sua avaliação social. Há outros casos em que o uso da variante estigmatizada reflete maior 

consciência sociolinguística.  Por isso, se torna difícil acreditar na possibilidade de haver um 

―prestígio encoberto‖, além do mais, o sentido dessa expressão mascara atitudes 

sociolinguísticas de resistência. 

De modo geral, a variação das vogais médias pretônicas parece ser um fenômeno 

pouco percebido socialmente, ou seja, com pouca força avaliativa e não sujeito à variação 

estilística. Contudo, esse processo é um indicador social que revela a procedência geográfica 

do falante (pela alternância aberto [, ]/fechado [e, o]
28

) e a origem rural/urbana ou estrato 

social, especificamente, pelo alçamento [i, u]. Portanto, é possível captar, identificar e 

descrever a alternância entre as normas e entre essas variantes. Apesar de decorrentes de 

                                                           
27

 Ao modo como a Etnografia da Comunicação define o contexto social (canal, tópico, público ouvinte, inter-

relações entre falantes e ‗eventos de fala‘). 
28

 Como mostrado no mapa A realização das vogais médias pretônicas /e, o/ no Brasil, no capítulo 02, há 

regiões onde ocorre o uso predominante das variantes altas [i, u], portanto, essas variantes também podem 

indicar procedência geográfica. 
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julgamentos sociais inconscientes, na maioria dos casos, as atitudes referentes a esses índices 

podem ser reveladas por meio de técnicas que manifestem reações subjetivas dos falantes.  

Segundo Weinreich, Labov e Herzog (2006), uma regra variável possui fatores 

condicionantes ou restrições. Por isso, o estudo da variação/mudança linguística procura 

evidenciar os condicionamentos das variáveis linguísticas, ou seja, os fatores internos 

(estruturais) e externos (socais) que favorecem ou desfavorecem a ocorrência das variantes em 

estudo. Em outras palavras, esse aparato teórico-metodológico procura, através do controle de 

variáveis linguísticas (estruturas internas da língua) e/ou sociais (sexo, idade, escolaridade etc.), 

identificar que fatores influenciam a escolha de uma ou outra variante. Desse modo, se demonstra, 

empiricamente, que a regularidade da variação é sistemática e governada por regras variáveis e 

não categóricas. 

No que diz respeito aos fatores ou categorias, conforme diz Labov (1999), a separação 

entre ―fatores linguísticos‖ e ―sociais‖ pode não parecer adequada para aqueles que defendem 

que os recursos da língua possuem um aspecto social e para os que vêem a língua como um 

conjunto único. O autor acrescenta que ao se efetuar uma análise multivariada
29

, as evidências 

empíricas mostram que fatores internos e externos são independentes. Desse modo, se um 

fator interno for retirado da análise, as mudanças aparecerão em outros fatores internos. Mas, 

a influência de um fator externo não acontece de modo absoluto nem isolado de outros fatores 

externos. Por isso, se um fator externo for retirado da análise, a relevância dos fatores externos 

mantidos será prejudicada. Diante dessas evidências, o autor recomenda que: 

Para extrair evidências da mudança em curso, deve-se separar a [...] variação 

decorrente de fatores sociais, como sexo, classe social, redes sociais e etnia, da 

variação decorrente de fatores internos, como sentenças enfáticas, ambientes 

segmentais, ordem das palavras e estrutura da frase. (LABOV, 1999, p.26, tradução 

nossa).
30

 

 

Essa separação entre fatores linguísticos e extralinguísticos não é uma necessidade, 

mas um critério. No entanto, o autor recomenda que, durante o estudo, se verifique quais 

fatores linguísticos e sociais se assemelham. Com isso, ele não descarta a possibilidade de 

fatores linguísticos e extralinguísticos atuarem, conjuntamente, sobre um mesmo fenômeno. 

                                                           
29

 Esse tipo de análise testa a influência de variáveis independentes sobre uma ou mais variáveis dependentes. 

Enquanto se procede à análise multivariada, ―[...] cada efeito de um fator […] é calculado enquanto são 

controlados, até o máximo possível, os outros fatores‖ (GUY & ZILLES, 2007, p.100). Em suma, o VARBRUL 

é um método para análise multivariada, com o qual se verifica a influência de variáveis linguísticas e sociais 

sobre os processos linguísticos. 
30

 ―To extract evidence for change in progress, we must separate the […] variation due to social factors like sex, 

social class, social networks, and ethnicity, and from the variation due to internal factors like sentence stress, 

segmental environment, word order, and phrase structure.‖ 
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Portanto, cabe ao pesquisador verificar que fatores atuam de forma correlacionada (Cf. 

LABOV, 2001). 

Diante disso, os modelos matemáticos mais adequados aos estudos variacionistas são os 

permitem associar tendências probabilísticas ou pesos relativos aos fatores das variáveis 

independentes (sociais e linguísticas). Com isso, se mede o quanto a variável dependente 

(fenômeno com realização variável) sofre a influência relativa exercida pelas variáveis 

independentes
31

. Desse modo, a quantificação tenta expressar as regularidades na ocorrência 

das variantes, tanto em contextos linguísticos quanto extralinguísticos. 

Portanto, da forma como o quadro de variação linguística se apresenta na cidade de 

Marabá, acreditamos que as concepções e os instrumentos da Sociolinguística e, 

especificamente, a matriz disciplinar Sociolinguística Quantitativa (LABOV, 1999, 2001, 

2008), sejam os mais adequados para tratar o problema, pois possibilitam o estudo de formas 

linguísticas equivalentes e em concorrência dentro da CF.  

 

3.2 Composição da amostra  

Para um estudo sociolinguístico é fundamental uma coleta controlada dos dados. 

Desse modo, consoante ao objeto e aos objetivos deste trabalho
32

, a pesquisa foi realizada 

através da seleção de 36 sujeitos (nascidos, criados na cidade de Marabá e da qual não se 

afastaram por mais de um terço de suas vidas), conforme células sociais (variáveis) 

constituídas de acordo com os critérios de sexo, faixa etária e escolaridade. Essas variáveis 

estão descritas no quadro a seguir: 

 

Quadro 3.1: Plano da amostra  
VARIÁVEIS SOCIAIS  

TOTAL DE 

INFORMANTES              ESCOLARIDADE 18-35 

F            M 

36-45 

F            M 

46-65+ 

F            M 

Baixa escolaridade 1 1 1 1 1 1 6 

Até 05 anos 1 1 1 1 1 1 6 

Até 09 anos 1 1 1 1 1 1 6 

Até 11 anos 1 1 1 1 1 1 6 

12 anos 1 1 1 1 1 1 6 

+/- 15 anos 1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL 6 6 6 6 6 6 36 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
31

 O emprego dos modelos matemáticos a seguir é comum em estudos quantitativos: modelo aditivo de Labov 

(1969), o modelo multiplicativo de H. Cerdegren e D. Sankoff (1974), o modelo de D. Rosseau e D. Sankoff 

(1978) (Cf. GUY & ZILLES, 2007). 
32

 Em conformidade às orientações do Núcleo de Estudos da História Linguística de Goiás (NEHLGO) e do 

Laboratório da Rede de Pesquisas Alinggo (LABOLINGGO). 
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Quanto ao sexo, a estratificação se deu com 18 mulheres e 18 homens, distribuídos 

de modo semelhante por faixa etária e níveis de escolaridade, totalizando os 36 sujeitos da 

pesquisa. 

No que se refere às faixas etárias, consideramos o seguinte:  

 Grupo mais jovem (18 a 35 anos) — constituído por sujeitos aptos ao mercado de 

trabalho, dos quais 03 encontram-se desempregadas, mas atuam como trabalhadoras 

do lar (duas na casa dos pais e a outra em sua casa); 09 sujeitos estão inseridos no 

mercado de trabalho formal (como empregada doméstica, mecânico, camareira, 

repositor de mercadorias, auxiliar de produção, motorista, secretária, funcionário 

público municipal e pintor-funileiro);  

 Grupo com meia idade (36 a 45 anos) — composto por sujeitos atuantes ou em 

condições de atuar no mercado de trabalho de forma plena, desses, 01 é trabalhadora 

do lar em sua casa e 11 estão inseridos mercado de trabalho formal (como concreteiro, 

agente funerário, microempresária (lanchonete), vigilante, microempresária (bar e 

lanchonete), pedreiro-gesseiro, pequena empresária (setor de autopeças), feirante, 

técnico em enfermagem, vice-diretora de colégio e professor;   

 Grupo mais velho (46 – 65+) — a maior parte desses sujeitos exerce ou está em 

condições de exercer atividades profissionais, dos quais 04 estão aposentados, 01 

trabalha informalmente como lavadeira, os outros 07 estão inseridos no mercado de 

trabalho formal (como professora, pecuarista, pequena empresária (malharia), 

estivador, eletricista, pescador e auxiliar de biblioteca).  

Em se tratando da escolaridade, os sujeitos estão distribuídos em 06 grupos, veja:  

 Baixa escolaridade — com 02 sujeitos que possuem alguns meses de frequência escolar, mas 

que não chegaram a concluir o 1º ano do ensino fundamental e 04 que há poucos meses 

haviam iniciado a alfabetização no EJA (Educação de Jovens e Adultos);  

 Até 05 anos — com sujeitos do primeiro ciclo do ensino fundamental, dentre eles 03 

cursavam o 2º ano, 01 havia concluído o 4º ano e 02 haviam concluído o 5º ano;  

 Até 09 anos — com sujeitos do segundo ciclo do ensino fundamental, dos quais 01 havia 

concluído o 7º ano, 02 haviam concluído o 8º ano e 03 haviam concluído o 9ª ano;  

 Até 11 anos — esses sujeitos possuem o ensino médio incompleto, dentre eles, 04 concluíram 

o 1º ano, 01 concluiu o 2º ano e 01 cursava o 3º ano;  

 12 anos — todos os sujeitos desse grupo haviam concluído o ensino médio;  
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 +/- 15 anos — nesse nível, 02 sujeitos eram universitários (um cursava bacharelado em 

engenharia de materiais e o outro em administração de empresas), 04 são graduados, dos quais 

01 é bacharel (engenheiro agrônomo) e 03 são licenciados plenos (pedagogo, cientista social e 

matemático com especialização em mídias). 

Foi justamente na definição de critérios para a composição da amostra que 

encontramos as maiores dificuldades, pois diante de um quadro expressivo de imigração, 

como o vivido em Marabá, a tarefa de entrevistar 36 sujeitos nativos com os perfis 

estratificados do plano da amostra foi extremamente árdua.  

Após deixarmos recados nas redes sociais virtuais, ligarmos para amigos/conhecidos 

e visitarmos todos os núcleos urbanos de Marabá e suas instituições de ensino, percebemos 

que o número de marabaenses nativos era menor do que supúnhamos, por isso, não pode ser 

mantido o critério de entrevistar apenas sujeitos nativos cujos pais nasceram na localidade.  

Diante desse problema, lançamos mão de um critério mais abrangente, geralmente 

empregado em pesquisas para constituição de atlas linguísticos, a saber, a entrevista de 

sujeitos nativos cujos pais nasceram na região. Isso demandou a observação de aspectos 

geossócio-históricos relacionados à localização e à constituição demográfica de Marabá para, 

só então, definirmos o que seria considerado como regional.  

Diante disso, retomamos os postulados dos autores vistos no capítulo 01 e 

verificamos que o Sul-Sudeste do Pará, o Tocantins (antigo Norte de Goiás) e o Maranhão 

possuem fortes ligações, a saber: a proximidade geográfica que facilita a mobilidade dos 

habitantes entre essas porções, ou seja, há uma tríplice fronteira entre essas porções territoriais 

nas proximidades da micro-região chamada ―Bico do Papagaio‖; o fato de o município de 

Marabá ter sido colonizado ou ocupado pioneiramente, no final século XIX, por tocantinenses 

(norte-goianos) e maranhenses, com os últimos constituindo a maioria absoluta da população, 

do início do povoamento até os dias atuais; o fato de o Maranhão e o Pará terem sido um só 

estado, Grão-Pará e Maranhão; devido ao fato de Marabá ter sido fundada pelo comerciante 

maranhense Francisco Coelho. Por conseguinte, esses três estados constituíram a região de 

origem onde deveriam ter nascido os pais dos sujeitos desta pesquisa.  

Contudo, esse critério não pode ser seguido à risca, novamente, devido ao fator 

imigração e à dificuldade de encontrarmos sujeitos com os perfis desejados. Diante disso, foi 

necessário incluir, no estudo, alguns nativos com um ou ambos os pais nascidos fora da 

região, por exemplo, mãe sul-paraense e pai pernambucano, mãe cearense e pai paraibano etc. 

Por isso, dentre os 36 sujeitos da pesquisa, temos o seguinte: 26 descendentes de pai e mãe 

nascidos na região, 08 descendentes apenas de mães nascidas na região, 02 só com o pai 
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nascido na região. Quanto aos pais e mães nascidos fora da região, os mesmos procedem da 

região metropolitana de Belém, Ilha do Marajó, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e 

Líbano.  

Portanto, os critérios obedecidos, rigidamente, na seleção dos 36 sujeitos foram os 

que informamos no início desta seção, ou seja, todos os sujeitos desta pesquisa são nascidos e 

criados na cidade de Marabá, dela não se afastaram por mais de um terço de suas vidas. Além 

disso, os mesmos se enquadram nos critérios referentes ao sexo, à faixa etária e à 

escolaridade.  

A outra dificuldade que encontramos refere-se às negativas ou desistências que 

recebemos de alguns sujeitos com os perfis desejados por esta pesquisa. Uns alegavam falta 

de tempo, outros alegavam não conhecer os fatos locais, outros diziam ser muito reservados 

ou tímidos. A princípio, imaginamos que essa resistência decorresse da insegurança dos 

informantes diante da forma como foram abordados, mas percebemos que esses sujeitos se 

sentiam desconfortáveis diante alguns dos temas da entrevista, ou seja, tinham medo de se 

pronunciar sobre a história e a política locais. Entretanto, mesmo propondo outros temas 

muitos sujeitos não quiseram se pronunciar. 

É do conhecimento de quem reside há muitos anos em Marabá, que algumas famílias 

tradicionais
33

, através do poder político e econômico, impuseram, durante muitos anos, um 

regime coronelista na referida cidade. Essas elites cometeram assassinatos, espancamentos e 

são as principais suspeitas do desaparecimento de pessoas que se opunham aos seus abusos de 

poder. Durante a ditadura militar, Marabá foi transformada em Área de Segurança Nacional e 

as ações violentas dos coronéis locais tiveram total respaldo do regime, fato esse que perdurou 

até a metade dos anos 80. Hoje, essas famílias ainda possuem influência política e poder 

econômico não apenas na cidade, mas em toda a região Sul-Sudeste paraense e na capital do 

estado.  

Tais fatos parecem ter criado um imaginário de medo e desconfiança na população, 

sobretudo, nos residentes na Velha Marabá, com idades acima dos 36 anos. Isso ficou 

perceptível nas justificativas que muitos apresentaram para não participarem da pesquisa: ―... 

não posso, dá p[]blema...‖; ―... num posso falá não...‖; ―... que pr[]t[]ção pra mim e pra 

minha família eu vô tê se participá?‖ Isso nos faz acreditar que as rejeições à pesquisa seja 

produto do contexto de violência e medo que, ainda hoje, faz com que muitos temam 

represálias se externarem suas opiniões sobre fatos históricos e políticos da cidade. O medo 
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 Como dissemos anteriormente, essa expressão é usada para fazer referência às famílias que mais remotamente 

se instalaram em Marabá. 
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ficou evidente mesmo entre os sujeitos que aderiram à pesquisa, pois todos foram categóricos 

ao exigirem discrição e anonimato. 

 

3.3 Coleta dos dados 

A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de março e maio de 2012. A obtenção 

dos dados de fala se deu através de interações reais com os sujeitos da pesquisa e a 

interpretação dos eventos ocorreu em conformidade com os pressupostos da investigação 

Sociolinguística Variacionista e Etnográfica (LABOV, 1999, 2001, 2008).  

A seleção dos sujeitos da pesquisa se deu em 03 dos 06 distritos urbanos de Marabá, 

de modo que a distribuição por folhas e/ou bairros fez-se da seguinte forma:  

 

Quadro 3.2: Localização dos sujeitos da pesquisa em Marabá 
Distritos Nova Marabá Velha Marabá Cidade Nova 

Bairros Km 07, Invasão da Coca-Cola e Folhas 

(06, 14, 15, 16, 27, 28, 33 e 35)  

Centro, Cabelo Seco e 

Santa Rosa 

Amapá e Cidade 

Nova 

Nº de informantes 19 15 02 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pela observação do quadro fica notório o desequilíbrio do número de informantes por 

núcleos urbanos. Isso se deve à imensa dificuldade para contactar marabaenses nascidos, 

criados na cidade e da qual não tivessem se ausentado por mais de um terço de suas vidas. 

Como mencionamos no capítulo 01, a população de Marabá é constituída, 

majoritariamente, por imigrantes, além disso, grande parte dos marabaenses contactados já 

havia residido fora da cidade e por tempo superior ao permitido pelos critérios da pesquisa. A 

escassez de marabaenses com os perfis necessários ficou notória na Cidade Nova (onde 

obtivemos apenas 02 informantes) e nos núcleos Morada Nova e São Félix (onde não 

encontramos sujeitos com os perfis desejados). 

Diante dessa realidade, a Nova Marabá e a Velha Marabá foram os núcleos onde 

mais encontramos sujeitos com os perfis pretendidos e também mais solidários à pesquisa.  

O contato com os sujeitos fez-se através de abordagens diretas ou por meio de colaboradores 

locais que nos apresentavam ou indicavam os possíveis informantes. À medida que confirmávamos a 

participação do sujeito na pesquisa, fazíamos uma entrevista prévia para verificar sua adequação aos 

perfis definidos, o que muitas vezes não se confirmava. Quando confirmada a adequação, 

realizávamos as gravações em dia, horário e local de preferência dos informantes. Esses locais foram 

suas residências, escolas, ruas e ambientes de trabalho.  
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Em conformidade com a Resolução 196 do Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Goiás, antes de iniciarmos as gravações de áudio, explicávamos aos sujeitos que se tratava 

de um estudo de interesse sócio-cultural vinculado à instituição de ensino mencionada. Também 

esclarecíamos que as intenções do trabalho eram obter relatos orais sobre costumes, experiências 

de vida e fatos relacionados à história da cidade, como suporte para o estudo da pronúncia local. 

Mas, não entrávamos em detalhes específicos sobre os aspectos da pronúncia que nos 

interessavam. Em seguida, apresentávamos o termo de consentimento livre e esclarecido para 

ser assinado e, então, preenchíamos a ficha social com informações sobre os sujeitos. Não 

houve impedimentos para a autorização do uso das gravações, mas a maioria dos sujeitos 

solicitou que, como assegurado pela resolução 196, suas identidades não fossem expostas.  

As entrevistas foram semiestruturadas (TARALLO, 1986; KETELE & ROEGERIS, 

1995; BELL, 2002), pois utilizamos um roteiro elaborado previamente com os seguintes 

temas: origem, família (pais, marido e/ou filhos), estudos, trabalho, festas, viagens, residência 

em outros estados, questões políticas (discussões locais, estaduais e nacionais), lendas, 

acontecimentos sobrenaturais, causos locais (fofocas), enchentes, casa (construção ou 

aquisição), religião, preconceito, situação que tenha envolvido perigo de vida, projetos para o 

futuro (sonhos) e uma mensagem de ânimo ou conforto.  

Esses temas direcionaram as conversas e permitiram aos sujeitos a produção de 

narrativas longas, com média de uma 01 hora e 03 minutos de duração. Em conjunto, as 

gravações de áudio, feitas com gravador de voz MP3 Panasonic RR-XS410, totalizaram 37 

horas e 33 minutos.  

 

3.4 Delimitação do corpus   

A revisão bibliográfica e a observação dos dados de fala nos permitiram identificar 

as seguintes variantes: 

 A variável anterior /e/ possui as variantes média baixa [], média alta [e] e alta [i];  

 A variável posterior /o/ possui as variantes média baixa [], média alta [o], alta [u].  

Os quadros a seguir sintetizam as ocorrências: 
 

Quadro 3.3: Demonstrativo das variantes de /e/ 
Variantes de /e/ Exemplos 

[i]        [kis‘pa]           <qu‘ ispera>   1ª INFORM. (FLELRI) 

[e]        [fe‘idu]             <fêrido>          2º INFORM. (FLJOMA) 

[]        [‘adu]             <érrado>         3ª INFORM. (FLMAPA) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=gravador%20tipo%20mp3%2C%20panasonic&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Flista.mercadolivre.com.br%2Fgravador-de-voz-panasonic-us570&ei=DG_SUMH9C4Wm9gTK4oHACg&usg=AFQjCNEZw_p1lZuPGx_r195F1YmcA1_3eQ
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Quadro 3.4: Demonstrativo das variantes de /o/ 
Variantes de /o/ Exemplos 

[u] [pu‘litiku]         <pulítico>              35ª INFORM. (FLARRI) 

[o] [z volu‘idu]      <mais‘ evoluído>  4º INFORM. (FLSIPE) 

[] [kla‘ba]         <cólabóra>            36º INFORM. (CEJOYA) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nossa decisão de analisar apenas os segmentos pretônicos orais foi influenciada 

pelas seguintes considerações teóricas:  

 A análise fonêmica deve ser aplicada apenas sobre os segmentos vocálicos orais, pelo 

fato de as vogais nasais serem constituídas pela sequência vogal mais arquifonema 

nasal /VN/ (SILVA, T. C., 2009);  

 A flutuação aberto x fechado não ocorre em contexto nasal (CÂMARA JR., 1985, 

1986, 1992);  

 Em português não existiriam vogais nasais e isso se aplicaria tanto à suposta 

nasalidade fonológica /campo/ VN, quanto à nasalidade não-fonológica /cãma/ VN 

(BATTISTI & VIEIRA, 2001).  

Logo, consideramos teoricamente improdutivo estender a análise aos itens com 

segmentos vocálicos pretônicos nasais ou nasalizados. Com isso, só vocábulos com médias 

pretônicas orais constaram no corpus tratado para as rodadas VARBRUL. 

 

3.5 Transcrições  

O tratamento dos dados de áudio fez-se, primeiramente, através de transcrições 

grafemáticas e fonéticas do inventário, ou seja, dos itens lexicais com as variáveis 

dependentes em estudo. Essas transcrições foram viabilizadas por meio de discriminações 

auditivas, isto é, através da identificação impressionística dos aspectos articulatórios das 

variantes e dos contextos fonéticos. Desse modo, transcrevemos os itens lexicais com as 

variantes dispostas a seguir: 

 Média baixa anterior []; média alta anterior [e]; alta anterior [i]. 

 Média baixa posterior []; média alta posterior [o]; alta posterior [u]. 

Como as gravações de áudio aconteceram em condições externas (ruas, locais de 

trabalho, escolas e residências), não pudemos evitar a interferência de ruídos provocados por 

barulhos de automóveis, carros de som, ventiladores, televisores, gritos, risos ou falas de 

outras pessoas que estavam presentes ou transitando pelos locais. A consequência disso foi 

que alguns trechos das gravações tiveram sua qualidade comprometida, o que dificultou a 
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identificação do tipo de variante corrente em alguns itens lexicais. Por esse motivo, não 

inserimos no corpus os itens cuja identificação da variante foi duvidosa. 

 

3.6 Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes deste estudo são as vogais médias pretônicas /e, o/, cujas 

realizações dependem de variáveis linguísticas e/ou sociais, ou seja, o comportamento dessas 

vogais é variável e, por isso, apresentam formas variantes. Observe os casos a seguir: 

 Entre as anteriores, a variável dependente é a vogal média pretônica /e/ e suas 

variantes são as seguintes: 

1) []: média baixa — []scola; 

2) [e] média alta — [e]scola;  

3) [i]: alta — [i]scola. 

 Entre as posteriores, a variável dependente é a vogal média pretônica /o/, a qual 

apresenta as seguintes formas variantes: 

1) []: média baixa — co[]légio; 

2) [o]: média alta — c[o]légio; 

3) [u]: alta — c[u]légio. 

 

3.7 Variáveis independentes  

As variáveis que influenciam a variável dependente são chamadas de variáveis 

independentes, ou seja, são os condicionadores internos (variáveis independentes linguísticas) 

e os externos (variáveis independentes sociais) ao sistema linguístico que, hipoteticamente, 

possam influenciar as realizações da variável dependente.  

Os valores de uma variável independente são exibidos por seus fatores, os quais 

devem representar uma lista exaustiva de possibilidades e ser exclusivo, isto é, não incluir 

parcialmente ou totalmente outro fator. 

Como observamos nos estudos revisados no capítulo 02, as realizações das vogais 

médias pretônicas possuem condicionamentos decorrentes de fatores linguísticos e sociais. 

Logo, supomos que as ocorrências das variantes [e, o], [, ] e [i, u], em Marabá, sejam 

controladas por regras variáveis e sistemáticas de ordem interna e/ou externa ao sistema 

linguístico. 
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3.7.1 Variáveis independentes linguísticas 

Diante da hipótese de que as variantes pretônicas, em Marabá, sejam determinadas 

por contextos fonéticos e/ou pela classe morfológica dos itens lexicais, na descrição estrutural 

deste fenômeno estão relacionados os seguintes grupos de fatores:  

1. Contextos fonéticos — 

 Precedentes — expressam a hipótese de que as formas variáveis assimilam traços 

fonéticos do segmento consonantal antecedente. Dentre esses fatores, os que tendem a 

atuar sobre as vogais médias pretônicas estão expostos a seguir: encontro consonantal, 

pausa, vogal, ditongo, modo e ponto articulatório das consoantes.  

- Encontro consonantal: verifica a influência dos grupos pr, pl, br, bl, tr, tl, cr, cl, fr e fl. 

- Pausa: verifica a interferência da ausência de segmentos anteriores. Esse fator associado à 

respiração, ao descanso dos órgãos fonadores e à geração de uma maior força expiratória pode 

influenciar as variantes em estudo.  

- Vogal: considera a interferência do hiato.  

- Ditongo: verifica a influência dos ditongos orais e nasais. 

- Consoantes: permitem a verificação das influências articulatórias dos subfatores: 

a) Modo de articulação: 

Oclusivas /p, b, t, d, k, g/                      

Africadas /t, d/                                   

Fricativas /f, v, s, z, , , , h/                

Nasais /m, n, /                                

Laterais /l, /                                         

Tepe //                                             

b) Ponto de articulação:  

Bilabiais /p, b, m/                             

Labiodentais /f, v/                           

Dentais ou Alveolares /t, d, s, z, n, , l/     

Alveopalatais /t, d, , /                      

Palatais /, /                                     

Velares /k, g/                                   

Glotais /h, /                               

 Subsequentes — expressam a hipótese de que as formas variáveis assimilam aspectos 

fonéticos do segmento consonantal ou vocálico ulterior. Desse modo, verificamos a 

http://www.dicio.com.br/ulterior/
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influência de alguns contextos fonéticos em posição subsequente às vogais médias 

pretônicas, como: modo e ponto articulatório de consoantes; altura e intensidade 

vocálica; oralidade e nasalidade vocálica; ditongos.  

- Consoantes: foram incluídas neste estudo pelos mesmos motivos e com os mesmos 

subfatores das consoantes precedentes.                

- Altura da vogal da sílaba subsequente: através desse grupo verificamos o processo de 

harmonia vocálica desencadeada pelos níveis de altura vocálica: 

a) Altas  

b) Médias  

c) Baixas 

- Intensidade da vogal da sílaba subsequente: através desse grupo de fatores verificamos o 

processo de harmonia vocálica desencadeada pelas vogais em decorrência do fator tonicidade:  

a) Tônicas   

b) Átonas  

- Ocorrência de vogal oral ou nasal subsequente: através desse grupo observamos a 

interferência do fator nasalidade vocálica sobre a pretônica oral: 

a) Orais  

b) Nasais 

2. Classes de palavras — variáveis incluídas para verificar como as vogais pretônicas se 

comportam sob o efeito do componente morfológico. Para tanto, consideramos os 

seguintes fatores: substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, conjunções, numerais, 

advérbios, preposições e interjeições. 

 

3.7.2 Variáveis independentes sociais  

É de longa data que os estudos sociolinguísticos vêm constatando que fatores 

externos podem atuar sobre o uso de formas linguísticas concorrentes na CF. Diante disso, 

levantamos a hipótese de que a preferência por determinadas variantes se diferencie entre 

homens e mulheres, jovens e mais velhos, e sujeitos com disparidades quanto ao tempo de 

frequência escolar. Apresentamos, a seguir, os grupos de fatores sociais empregados neste 

estudo: 

1. Sexo — 

 Feminino  

 Masculino  
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2. Faixa etária —           

 18-35 anos  

 36-45 anos  

 46-65+ anos  

3. Escolaridade — 

 Baixa escolaridade: frequência escolar mínima; 

 Até 05 anos de escolaridade: correspondente aos anos do primeiro ciclo do ensino 

fundamental;  

 Até 09 anos de escolaridade: correspondente aos anos do segundo ciclo do ensino 

fundamental; 

 Até 11 anos de escolaridade: correspondente aos dois primeiros anos do ensino médio; 

 Até 12 anos de escolaridade: correspondente ao ensino médio completo;  

 +/- 15 anos de escolaridade: correspondente à graduação em curso, à graduação 

concluída e à pós-graduação. 

 

3.8 Codificações  

Após as transcrições, com as variantes já identificadas, procedemos às codificações 

das variáveis dependentes (variantes linguísticas identificadas) e das variáveis independentes, 

ou seja, dos fatores sociais e linguísticos, possivelmente, condicionadores.  

A atribuição dos símbolos nas codificações obedeceu à seguinte ordem: 1º) variáveis 

dependentes; 2º) variáveis independentes sociais; 3º) variáveis independentes linguísticas. O 

exemplo a seguir ilustra o modo como as variáveis foram codificadas: 

(EF10A%/w/jgh@?y!Y  <érrada>  [‘ada] adjetivo 

O item lexical representado é ―[]rrada‖ e seu código inclui as seguintes 

informações:  

1) o parêntese de abrir ―(‖ indica ao programa o início do código;  

2) a letra maiúscula ―E‖ refere-se à variável dependente e ao processo de abertura [];  

3) a letra ―F‖ maiúscula representa o sexo feminino;  

4) o número ―1‖ faz referência à faixa etária de 18 – 35 anos;  

5) o número zero ―0‖ significa que o sujeito possui baixa escolaridade;  

6) o símbolo ―%‖ demonstra a existência de pausa;  

7) a letra ―A‖ maiúscula indica que o vocábulo pertence à classe dos adjetivos;  
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8) a primeira barra ―/‖ (não se aplica) refere-se ao fato de o fator modo de articulação da 

consoante precedente, à média pretônica, não existir no item lexical;  

9) a letra ―w‖ minúscula representa o modo de articulação (fricativa) da consoante 

subsequente;  

10) a segunda barra ―/‖ (não se aplica) significa que o fator ponto de articulação da consoante 

precedente, à pretônica, não existe no item lexical;  

11) a letra ―j‖ minúscula refere-se ao ponto de articulação (glotal) da consoante subsequente;  

12) a letra ―g‖ minúscula demonstra que há uma vogal baixa em sílaba subsequente;  

13) a letra ―h‖ minúscula indica que a vogal da sílaba subsequente é tônica;  

14) o símbolo arroba ―@‖ refere-se ao fato de haver uma vogal oral na sílaba;  

15) o ponto de interrogação ―?‖ demonstra que não há ditongo em sílaba subsequente;  

16) a letra ―y‖ minúscula indica que a vogal média pretônica é inicial;  

17) o ponto de exclamação ―!‖ faz referência a não existência de coda;  

18) e a letra ―Y‖ maiúscula demonstra que o item lexical é trissílabo. 

Após as codificações, os dados foram submetidos às rodadas com o suporte do 

pacote de programas VARBRUL (variable rules analysis). As características desse recurso 

serão explicadas no tópico seguinte. 

 

3.9 Pacote de programas VARBRUL  

Conforme dizem Guy e Zilles (2007), o pacote VARBRUL é um conjunto de 

programas computacionais para análises multivariadas, desenvolvido especificamente para a 

quantificação de dados em estudos sociolinguísticos variacionistas. O suporte opera através 

do cálculo dos efeitos de um fator, enquanto os efeitos de outros fatores são controlados.  

A regra variável é analisada através de um modelo matemático no qual se calcula a 

probabilidade do uso geral de um fenômeno (input), associado aos elementos contextuais que 

o condicionam (fatores) e às tendências probabilísticas que o favorecem ou desfavorecem em 

cada contexto (pesos relativos). Esse recurso mede a significância das variáveis 

independentes, além de permitir o teste de hipóteses sobre o tipo, a extensão e a direção dos 

efeitos causados pelas variáveis independentes.  

Segundo Naro (1996), Brescancini (2002), Guy e Zilles (2007), o pacote VARBRUL 

opera através dos seguintes programas:  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2F%40&ei=iUoEUaHQGofy0gHz34GgBA&usg=AFQjCNFyU8fl6068UcLnYNU0a0o-Tnr9Kg&sig2=nSUIZEUEp4GGUCEYSeZsTQ&bvm=bv.41524429,d.eWU
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 CHECKTOK — compara os símbolos do arquivo de dados com os símbolos do 

arquivo de especificação, aponta erros na sequenciação dos códigos e, após as devidas 

correções, gera o arquivo corrigido.  

 READTOK — faz a leitura das cadeias do arquivo corrigido. 

 O MAKE 3000 — define os grupos de fatores que devem ser considerados, os que 

devem ser excluídos ou amalgamados e, por fim, gera o arquivo de células com os 

valores estatísticos para os fatores de cada variável.  

O pacote VARBRUL também possui programas de apoio que auxiliam na 

conferência dos dados e na especificação dos códigos, são eles: o TSORT que atua na criação 

de arquivos com os dados e possibilita a adequação da sequência dos símbolos de cada 

código; e o TEXTSORT que copia as ocorrências exatamente como foram digitadas. 

Em suma, a despeito de existirem outros suportes analíticos quantitativos, o 

VARBRUL ainda é o mais utilizado em estudos sociolinguísticos pelos seguintes motivos: 

não exige que os dados sejam distribuídos em número equivalente entre células, fatores e 

subfatores; permite a colocação de células com apenas um dado e, até mesmo, sem dados
34

; 

permite a recodificação e a amalgamação dos dados; calcula o total de ocorrências 

apresentando os percentuais e as tendências probabilísticas para a realização da regra variável.  

 

3.9.1 Aplicações iniciais do VARB2000 

Uma vez codificados, os dados foram submetidos ao pacote de programas 

VARBRUL em sua versão VARB2000.  

Como a capacidade de cálculo dessa versão é de 2.000 ocorrências, a grande 

quantidade de dados, cerca de 13.476 ocorrências com a variável /e/ e 8.177 com a variável 

/o/, teve que ser reduzida no corpus. Nessa redução procedemos do seguinte modo:  

 Os vocábulos categóricos foram extraídos do corpus, por exemplo: [i]scola, 

m[i]nino(s, inho), m[i]nina(s, inha), s[i]guinte, [i]stado, [i]stadual, [i]strada, 

prof[e]ssor (ra, ras, res), n[e]grim, n[e]guinho, b[e]bê (subst./verb.), bebezinho(a), 

b[e]bo (subst./verbo), c[e]rteza, c[e]rveja, v[e]loso, b[]lém, b[u]nito(a), d[u]ença, 

ad[u]ici, m[o]rreu, v[o]cê, [ô]cê, m[]rava(am), b[]tava, g[]stava, c[]lega;  

 Os vocábulos repetidos foram reduzidos a uma única ocorrência, a exemplo dos itens 

quase categóricos a seguir: s[i]guro, pr[e]feito, p[e]ssoa(s), J[e]suis, d[e]pois, 

v[]rdade, qu[]stão, n[]goço/n[]gócio, c[u]migo, g[u]verno. 

                                                           
34

 Conforme a versão do programa usada para as rodadas. 
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Com isso, a ocorrências foram realizadas a um corpus com 2.000 itens lexicais com 

as variantes vocálicas anteriores e 1.997 com as variantes vocálicas posteriores. Assim, 

evitamos a redução aleatória que eliminaria contextos fonéticos importantes e configuraria, a 

nosso ver, uma manipulação estatística. 

Apesar de o fenômeno apresentar 03 variantes anteriores [, e, i] e 03 posteriores [, 

o, u], com a escolha da versão VARB2000, as rodadas foram binárias, opção metodológica 

recomendada por Brescancini (2002), Guy e Zilles (2007). Para esses autores, a metodologia 

binária pode ser aplicada a uma variável dependente com mais de duas variantes.  Desse 

modo, durante as rodadas opusemos a variável que queríamos analisar com as outras 

agrupadas, com isso, utilizamos seis arquivos para o exame das variantes. Veja: 

 Para a série das anteriores:  

- o arquivo da regra de [e] — opõe [e] a [i, ];  

- o arquivo da regra de [i] — opõe [i] a [e, ];  

- o arquivo da regra de [] — opõe [] a [e, i]. 

 Para a série das posteriores:  

- o arquivo da regra de [o] — opõe [o] a [u, ];  

- o arquivo da regra de [u] — opõe [u] a [o, ];  

- o arquivo da regra de [] — opõe [] a [o, u]. 

As primeiras rodadas revelaram 09 knockouts ou nocautes, 02 no arquivo com as 

variantes vocálicas anteriores e 07 no arquivo com as variantes vocálicas posteriores. Esses 

impedimentos foram causados pelas ocorrências de itens lexicais que admitem apenas duas 

variantes: médias altas e médias baixas ([e]ducado e []ducado, n[o]venta e n[]venta), 

médias altas e altas (s[e]gundo e s[i]gundo, c[o]adô e c[u]adô).   

Segundo Pinto e Fioreti (1992, p. 11), ―Um knockout ocorre toda vez que um fator, 

dentro de um grupo, tem um comportamento não variável em relação às variantes em estudo. 

Em termos práticos, isso resulta em 100% ou 0% de aplicação da regra.‖ 

As soluções encontradas para superar os nocautes foram as seguintes:  

 Para as rodadas dos dados com as variantes vocálicas anteriores foram amalgamados 

os fatores — conjunções e preposições; consoantes palatais e alveopalatais 

precedentes; consoantes laterais e fricativas subsequentes;  

 Para as rodadas dos dados com as variantes vocálicas posteriores foram amalgamados 

os fatores — conjunções e preposições; consoantes africadas, fricativas e laterais 

precedentes; consoantes palatais e alveopalatais precedentes. Além disso, no arquivo 
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de dados, foram inseridos os itens lexicais fictícios, nuventa (numeral) e caruçudo 

(substantivo), os quais permitiram manter os fatores numerais e tepe precedente nas 

rodas finais.  

 Devido à ocorrência mínima de interjeições, esse fator foi removido das rodadas 

ulteriores.  

 

3.9.2 Procedimentos step-up e step-down  

Nas rodadas seguintes, através do procedimento step-up, o programa analisou os 

grupos de fatores individualmente enquanto calculava a aplicação da regra, então, os fatores 

com relevância estatística foram selecionados (Cf. GUY & ZILLES, 2007). O programa 

finalizou os cálculos com o procedimento step-down, o qual indicou a etapa mais relevante da 

análise VARBRUL. Essas rotinas apresentaram níveis de significância próximo a 0.00, o que 

segundo Guy e Zilles (2007) se traduz no índice p < 0,05 (com significância).  

Desse modo, os procedimentos step-up e step-down confirmaram a relevância da 

maioria dos grupos de fatores para o condicionamento das variáveis /e, o/, a saber, as 

consoantes (precedentes e subsequentes), as vogais subsequentes, as classes de palavras, o 

sexo, a faixa etária e a escolaridade.  

Por sua vez, estão expostos a seguir os grupos de fatores linguísticos sem 

significância quanto ao fenômeno:  

  

Quadro 3.5: Fatores sem significância para a realização das variantes pretônicas em 

Marabá 
GRUPOS DE FATORES [] [e] [i] [] [o] [u] 

Encontro consonantal (pr, pl, br, bl, tr, tl, cr, cl, fr e fl), pausa, vogal 

(hiato) e ditongo - precedente 

 *  * * * 

Presença ou ausência de ditongo - subsequente * * * * * * 

Posição inicial ou medial da sílaba com a vogal média pretônica *   * * * 

Sílaba sem coda ou com coda /h/, //, /p/, /b /, //, /s/, /z/, /b/   * *   * * 

Extensão silábica do vocábulo (dissílabos, trissílabos e polissílabos)  * * *  * 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Acreditamos que essa não significância se deva ao fato de esses contextos terem 

ocorrências mínimas no corpus. Segundo Gay e Zilles (2007), em situações como essas, 

mesmo havendo a possibilidade de existir o efeito desses fatores, os dados são insuficientes 

para demonstrar o condicionamento sobre a variante em estudo.  

Os autores ressaltam que a falta de significância estatística sobre uma regra é uma 

das evidências ou descobertas do estudo. Desse modo, constatamos que os fatores expostos no 

quadro 3.5 não condicionam as vogais médias pretônicas /e, o/ no falar marabaense.  
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Enfim, os fatores sem significância estatística não foram incluídos na análise final. 

 

3.10 Pressupostos metodológicos interpretativos  

Conforme Schwandt (2006), o aparato qualitativo não se apresenta com uma 

metodologia única, mas possui três características fundamentais: atenção aos detalhes do 

cotidiano, valorização das experiências de vida e fidelidade aos fenômenos.  

Além disso, o paradigma interpretativista, defende que a compreensão dos 

significados sociais de um fenômeno deva partir de seu contexto de utilização. Desse modo, a 

interpretação se configura como o ato de identificar significados produzidos pela identidade 

dos sujeitos, tanto objetiva quanto subjetivamente.  

Em linhas gerais, as metodologias qualitativas revelam uma ―aceitação das 

sensibilidades pós-modernas‖, tentam ―captar o ponto de vista do indivíduo‖, fazem o ―exame 

das limitações do cotidiano‖ e demonstram a ―riqueza das descrições‖ (LÜDKE & ANDRÉ, 

1986; MILROY, 1992; HUTCHBY & WOOFFITT, 1998; TELLES 2002; HYMES, 2002; 

DENZIN & LINCOLN, 2006; SCHWANDT, 2006; VIDICH & LYMAN, 2006; 

RODRIGUES, 2007; LADEIRA, 2007; LABOV, 2008). 

Metodologias qualitativas originárias da Sociologia e da Antropologia foram 

adotadas pelos estudos sociolinguísticos para facilitar a leitura de crenças e atitudes 

relacionadas aos usos da linguagem e, como já dito no capítulo 02, isso deu origem à vertente 

sociolinguística chamada Etnografia da Comunicação ou Fala (HYMES, 2002).  

Essa etnografia sociolinguística procura explicar como o vernáculo assume valor na 

comunidade, para isso, abrange séries sociodemográficas que vão além da estratificação 

costumeira dos estudos variacionistas (sexo, faixa etária, escolaridade etc.).  

Portanto, a interpretação qualitativa deste estudo tem como ponto de partida a 

descrição e a sistematização formal do fenômeno em estudo (causas, consequências, 

significados e generalização analíticas), em seguida, para compreender as motivações quanto 

ao uso das variantes pretônicas, valemo-nos do constructo rede social e de outras categorias 

interpretativas, como: avaliação social, atitudes sociolinguísticas, normas linguísticas (culta, 

padrão x popular, vernácula), prestígio social (status e identidade), significados sociais, 

segurança e insegurança linguística, imigração (contatos, difusões e acomodações varietais), 

relações de poder.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

Para uma maior compreensão da análise é necessário observar o seguinte: 

 Como as rodadas foram binárias, um peso relativo com valor (.50) estará em ponto neutro, 

ou seja, não é favorável nem desfavorável à variante, mas, um peso com valor acima de 

(.50) é favorável e com valor abaixo de (.50) é desfavorável (Cf. GUY & ZILLES, 2007).  

 Os resultados referentes às variantes anteriores [, e, i] e posteriores [, o, u] serão 

apresentados paralelamente nas tabelas.  

 Durante a análise quantitativa, estabelecemos diálogos contrastando os resultados deste 

estudo com os resultados dos estudos a seguir: 

1. Bragança - PA (FREITAS, 2001):  esse estudo, no que tange aos fatores internos, não 

analisou a interferência do modo de articulação consonantal sobre as variantes médias 

pretônicas. Dentre os fatores sociais, apenas os resultados decorrentes da escolaridade 

serão comparados, pois o outro fator social desse estudo é ―a ocupação‖ e essa 

variável não consta em nosso trabalho. 

2. Atlas Linguístico Sonoro do Pará - ALISPA (RAZKY, LIMA & OLIVEIRA, 2012): o 

atlas apresenta uma análise dos condicionamentos resultantes de fatores sociais como 

faixa etária e sexo. Alguns conclusões desse estudo corroboram parcialmente nossas 

hipóteses sobre as variáveis sexo e imigração.  

3. Contudo, o diálogo não se restringe a esses estudos realizados no estado do Pará, pois 

há outros trabalhos de referência. 

 

4.1 Realizações distintas das vogais médias em posição pretônica 

Apresentamos, a seguir, a distribuição do cálculo geral dos dados cujos resultados 

percentuais resultam de análises binárias sobre o corpus com 3.997 ocorrências, 2.000 em 

vocábulos com as variantes anteriores [, e, i] e 1.997 com as posteriores [, o, u]. A 

quantificação dos segmentos vocálicos orais médios pretônicos, na fala marabaense, confirma 

o sistema de variação do PB. Observe através da tabela 3.1 a seguir:  
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Tabela 4.1: Quantitativo geral de ocorrência das variantes pretônicas orais em Marabá 
Variantes 

pretônicas orais 

anteriores 

Ocorrências Frequências 

(%) 

Variantes 

pretônicas orais 

posteriores 

Ocorrências Frequências 

(%) 

[] 

 

[e] 

 

[i] 

962 

 

676 

 

362 

48% 

 

34% 

 

18% 

[] 

 

[o] 

 

[u] 

1028 

 

537 

 

432 

51% 

 

27% 

 

22% 

TOTAIS 2000 100% TOTAIS 1997 100% 

 

Logo, a maior tendência ao uso das variantes médias baixas [, ], a primeira com 

(48%) de frequência e a segunda com (51%), não suprime a variação. Os resultados, portanto, 

confirmam que nesse falar existem três formas fonéticas distintas das vogais médias 

pretônicas, como mostramos abaixo:  

Vogais anteriores  

[]: []xército  

[e]: c[e]rveja  

[i]: m[i]nino 

 Vogais posteriores 

 []: pr[]vação  

[o]: m[o]t[o]rista  

[u]: m[u]tivo 

 

Ao projetarmos os resultados de outro modo, vemos, mais claramente, que as 

variantes médias baixas [, ] (48%, 51%) são as mais frequentes, o segundo quantitativo é 

apresentado pelas médias altas [e, o] (34%, 27%) e num quantitativo menor temos as 

variantes altas [i, u] (18%, 22%). Esses percentuais confirmam a hipótese de que o falar 

marabaense se constitui com o predomínio das variantes médias baixas [, ], em maior 

alternância com as médias altas [e, o]. Além disso, os valores percentuais reforçam a hipótese 

de que as variantes altas [i, u], as menos frequentes, sejam as mais estáveis no falar 

marabaense. O gráfico a seguir exibe os valores mencionados:  

 

Gráfico 4.1: Percentual geral de frequência das variantes pretônicas em Marabá 
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Como se observa na projeção geral dos resultados, as médias baixas [, ] são as 

preferidas pelos sujeitos marabaenses, ou seja, o predomínio percentual dessas variantes 

demonstra que o uso das mesmas constitui a norma linguística da pronúncia marabaense.  

Para compararmos os resultados gerais desta pesquisa com resultados de outros 

trabalhos, expomos, a seguir, um gráfico que ilustra os quantitativos gerais de mais 03 

estudos: Recife – PE, Bragança – PA e Atlas Linguístico Sonoro do Pará (ALISPA). 

 

Gráfico 4.2: Vogais pretônicas em Marabá, Recife
*
, Bragança e ALISPA (Atlas Linguístico 

Sonoro do Pará) 

 

Fonte: Rumeu (2012, p. 6), Freitas (2001, p. 61), Razky, Lima e Oliveira (2012, p. 7- 8). 

 

Vê-se, no gráfico 4.2, que o percentual de ocorrência das variantes abertas [, ], em 

Marabá (48%, 51%), supera os percentuais observados no falar recifense (44%/42%). Mas, de 

forma parecida ao que ocorre nessa capital nordestina, no falar marabaense o uso das 

variantes [, ] se destacam, percentualmente, em relação às demais variantes. A diferença 

fundamental entre esses estudos diz respeito as segundas variantes em frequência, a saber, as 

médias altas [e, o] em Marabá e as altas [i, u] no Recife. 

Quanto ao estudo realizado em Bragança, no Nordeste do Pará, percebe-se que, 

apesar do predomínio das médias fechadas [e, o] (45% e 39%), a diferença quantitativa das 

primeiras em relação às variantes abertas [, ] (41% e 36%) não é acentuada e isso indica 

                                                           
*
 A princípio intencionamos inserir resultados de pesquisas quantitativas sobre as vogais médias pretônicas no 

Maranhão. Todavia, durante o levantamento de trabalhos sobre o tema, não tomamos conhecimento de estudos 

com esse perfil no referido estado. Por isso, para representar a fala nordestina, expusemos o resultado da 

pesquisa de Rumeu (2012), realizada em Recife. 
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que as preferências dos falantes dessa localidade não sejam tão definidas quanto o que se 

observa em Marabá.  

Por fim, contrariando os resultados do ALISPA quanto à CF de Marabá, o 

predomínio de [, ], ora constatado, reforça a hipótese de que o falar marabaense, apesar do 

intercurso entre sujeitos de vários estados brasileiros, seja, historicamente, um produto da 

entrada e difusão dos falares nordestinos no Sul-Sudeste paraense. Conforme dito no capítulo 

01, a população de Marabá se constitui, sobretudo, por sujeitos nordestinos ou de origem 

nordestina desde o início de sua fundação, no final do século XIX, até os dias atuais
35

. 

 

4.2 Fatores linguísticos 

Os fatores linguísticos que analisamos neste estudos são os seguintes: 

- Consoantes precedentes e subsequentes à pretônica alvo ― modo e ponto articulatório 

consonantal;  

- Vogais subsequentes à pretônica alvo ― altura, intensidade, oralidade e nasalidade vocálica.  

- Classes de palavras ― substantivos, verbos, adjetivos, numerais, advérbios, conectores, 

interjeições e pronomes. 

 

4.2.1 Consoantes precedentes e subsequentes  
 

Tabela 4.2: Atuação do modo articulatório consonantal precedente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Oclusivas 342/50 .53 294/43 .68 48/7 .16 371/38 .39 291/30 .57 316/32 .57 

Africadas 5/7 .02 1/1 .00 62/91 1.00 - - - - - - 

Fricativas
36

 245/50 .46 187/38 .48 61/12 .79 264/64 .65 79/19 .35 71/17 .48 

Nasais 121/69 .68 44/25 .53 10/6 .15 167/64 .67 61/23 .48 34/13 .30 

Laterais 71/75 .80 18/19 .29 6/6 .65 - - - - - - 

Tepe 11/34 .45 9/28 .35 12/38 .90 8/67 .66 3/25 .47 1/8 .34 

TOTAL 795 553 199 810 434 422 

 

Conforme a tabela 4.2, a vogal anterior [] é favorecida pelas consoantes laterais 

(.80), nasais (.68) e oclusivas (.53), como em: ―... que eu peço as coisa aqui no te[l]fone...‖; 

                                                           
35

 Essa construção hipotética também se fundamenta nas constatações obtidas por nossa pesquisa piloto 

(OLIVEIRA, R. L., 2003) e nos resultados do estudo de Castro e Aguiar (2007) sobre o falar do Sul maranhense. 
36

 As africadas e laterais foram amalgamados ao subconjunto das fricativas no arquivo com as variantes 

vocálicas posteriores. 
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―... pra cu[m]çá, essa droga que intrô no país, acabô tudo.‖; ―... [d]corava igrejas pra 

casamentos...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [] são os que apresentam africadas 

(.02), tepe (.45) e fricativas (.46).  

As consoantes nasais (.67), tepe (.66) e fricativas (.65) favorecem a vogal posterior 

[]. Verifique os seguintes enunciados: ―Ele é [m]reno...‖; ―Ele mora na Vila So[]ró, 

município aqui de Marabá.‖; ―... ele gosta mais de []gá bola...‖. As oclusivas (.39), por sua 

vez, inibem a variante []. 

A vogal anterior [e] é favorecida pelas consoantes oclusivas (.68) e nasais (.53), por 

exemplo: ―... brincava cum tambô véi de [de]scida...‖; ―Meu pai [me]xeu cum burracha...‖. 

Os contextos desfavoráveis à variante [e] são os que apresentam africadas (.00), fricativas 

(.48), tepe (.35)  e laterais (.29).  

As oclusivas (.57) favorecem à vogal posterior [o]. Atente para o enunciado a seguir: 

―... aí eu me re[to]rnei, re[to]rnei já sigunda-fera...‖. Por sua vez, as fricativas (.35), o tepe 

(.47) e as nasais (.48) inibem a variante [o].  

As ocorrências da vogal anterior [i] são categóricas quando as consoantes 

precedentes são africadas (1.00)
37

. Os demais contextos favoráveis à variante [i] são os que 

apresentam tepe (.90), fricativas (.79) e laterais (.65). Observe os seguintes enunciados: ―Esse 

assunto é só meu, [di]sculpa aí.‖; ―Ela disse que caminhô no rumo daquela luz, aí  

[di]sapa[i]ceu.‖; ―Ele, mexeu naquele tempo da [si]ringa...‖; ... quando eu chego lá na 

porta, lá, e[l’i]stavam com um cara...‖. A variante [i] é desfavorecida pelas nasais (.15) e 

oclusivas (.16).  

A vogal posterior [u] é favorecida somente pelas oclusivas (.57). Comprove no 

enunciado a seguir: ―... não, [du]mingo que foi onti...‖. Os contexto inibidores da variante [u] 

são os que apresentam consoantes nasais (.30), tepe (.34) e fricativas (.48). 

As consonantais precedentes atuam sobre o fenômeno do seguinte modo: 

 Em relação às variantes vocálicas médias baixas, as consoantes laterais (.80) e nasais 

(.68) são as que mais atuam no favorecimento da vogal anterior [], enquanto as nasais 

(.67), o tepe (.66) e as fricativas (.65) são as que mais favorecem a posterior []; 

 As variantes médias altas [e, o] são favorecidas, sobretudo, pelas oclusivas (.68/.57);  

 Quanto às variantes altas, as africadas (1.00), o tepe (.90) e as fricativas (.79) são as 

que mais atuam na realização da vogal anterior [i]. Por sua vez, as oclusivas (.57) são 

as que mais atuam favorecendo a posterior [u].  

                                                           
37

 Esse contexto, apesar de categórico, não foi excluído das rodadas finais devido à pequena quantidade de itens 

como a variante alta [i], em comparação ao número de itens com as variantes [] e [e]. 
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São observados alguns padrões de favorecimento dos pares de variantes vocálicas 

anteriores e posteriores, a saber, em contextos precedentes com: oclusivas, as quais favorecem 

as médias altas [e, o] (.68/.57), como em [de]vidu e [co]migo; e nasais, favoráveis às médias 

baixas [, ] (.68, .67), é o caso de en[]rgia e n[]venta. Contudo, não há um padrão 

semelhante para as variantes altas [i, u].  

Ao focalizarmos os modos articulatórios consonantais com maior frequência, 

percebemos que, em se tratando apenas das variantes vocálicas anteriores, as oclusivas não 

apresentam regularidade, pois favorecem tanto a vogal média baixa [] quanto a média alta 

[e]. Por sua vez, as fricativas demonstram regularidade no favorecimento da vogal alta [i]. No 

que se refere somente às variantes vocálicas posteriores, as fricativas são regulares no 

favorecimento da vogal média baixa [], enquanto as oclusivas apresentam regularidade no 

favorecimento das variantes mais altas [o, u]. 

Chama atenção o fato de o contexto com oclusivas precedentes, o mais recorrente no 

corpus, favorecer, consideravelmente, a posterior [u], ao todo são 316 ocorrências dessa 

variante quando precedida por oclusivas. Esse fato é um argumento favorável à hipótese de 

estabilização dessa variante no falar marabaense.  

Fato semelhante ocorreu na pesquisa sobre vogais médias pretônicas no falar 

recifense (RUMEU, 2012), na qual se obteve um percentual com (39%) de frequência da 

vogal [u] e uma tendência probabilística de (.72) para sua ocorrência quando precedida por 

oclusivas, sendo esse o contexto mais propício para o alçamento da posterior /o/ na capital 

pernambucana. 

Diferente do que fora constatado no falar de Belo Horizonte (ALVES, 2008), os 

resultados deste estudo não confirmam que as consoantes nasais favoreçam a variante alta 

anterior [i].  

No que diz respeito aos modos articulatórios consonantais precedentes, não 

dialogamos com os estudos realizados no Pará, pois os mesmos não analisaram a interferência 

desses fatores sobre as vogais pretônicas.  
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Tabela 4.3: Atuação do modo articulatório consonantal subsequente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES  VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. Rel. 

Oclusivas  209/54 .72 131/34 .45 50/13 .21 248/61 .74 114/28 .45 43/11 .25 

Africadas 20/34 .33 25/43 .50 13/22 .79 2/5 .14 19/43 .32 23/52 .86 

Fricativas 575/46  .44 423/34 .53 262/21 .55 369/53 .44 181/26 .47 147/21 .69 

Nasais 8/27 .15 19/63 .89 3/10 .60 22/11 .10 91/45 .72 89/44 .80 

Laterais - - - - - - 152/59 .62 53/21 .42 53/21 .48 

Tepe 99/55 .57 51/30 .31 24/14 .74 184/76 .67 52/21 .58 6/2 .13 

TOTAL 911 649 352 977 510 361 

 

Segundo a tabela 4.3, a vogal anterior [] é favorecida pelas consoantes oclusivas 

(.72) e pelo tepe (.57), como em: ―... ela d[p]ende de mim, d[p]ende desse estudo...‖; ―... 

diz que virgiliano é s[]eno, é num sei o que...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [] 

são os que apresentam consoantes nasais (.15), africadas (.33) e fricativas (.44).  

A vogal posterior [] é favorecida pelas oclusivas (.74), tepe (.67) e laterais (.62). 

Verifique os seguintes enunciados: ―... vô pegá na saída e tal e dali t[k]ava aquele papo...‖; 

―... ixistia aquela rivalidade, p[]ém ninguém matava ninguém...‖; ―Você respeitava o 

professô, o c[l]ega de aula...‖. Por sua vez, as nasais (.10), as africadas (.14) e as fricativas 

(.44) inibem a variante [].  

As consoantes nasais (.89) e as fricativas (.53) são favoráveis à vogal anterior [e], por 

exemplo: ―... uma minina m[en]ó de dizoito ano não pode trabalhá de doméstica.‖; ―Meu pai 

já teve os filhos aqui nessa r[e]ião...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [e] são os que 

apresentam tepe (.31) e oclusivas (.45), enquanto as africadas (.50) demonstram neutralidade. 

A vogal posterior [o] é favorecida pelas nasais (.72) e pelo tepe (.58). Atente para os 

enunciados a seguir: ―... cuidei do meu pai até o último m[om]ento, né!? Da vida dele...‖; 

―Duas moram no novo h[o]izonte e só eu fiquei aqui...‖. Por sua vez, africadas (.32), laterais 

(.42), oclusivas (.45) e fricativas (.47) inibem a variante [o]. 

Os contextos favoráveis à vogal anterior [i] são os que apresentam africadas (.79), 

tepe (.74), nasais (.60) e fricativas (.55). Observe os enunciados na sequência: ―Eu p[id]ia pá 

megulhá, di novo tornava saí o cabelo sequim.‖; ―... o que vai tê pra esse povo que tá aí na 

d[i]eção?‖; ―... m[in]ino bate na cara de mãe, xinga mãe...‖; ―Na nossa casa nós nunca 

sentamos pá cume com menos de quinze, d[iz]esseis pessoas‖. A variante [i] é desfavorecida 

pelas oclusivas (.21).  



103 

 

A vogal posterior [u] é favorecida pelas consoantes africadas (.86), nasais (.80) e 

fricativas (.69). Examine os seguintes enunciados: ―Não sei o que m[ut]iva...‖; ―... trocava 

aquele tapa, era mais, era b[un]ito até...‖; ―No ciclo da b[u]acha foram os maranhenses 

que entraro...‖. Os contextos inibidores da variante [u] são os que apresentam tepe (.13), 

oclusivas (.25) e laterais (.48).  

Percebe-se que as consoantes subsequentes com maior influência sobre as vogais 

pretônicas são as seguintes: 

 Quanto às médias baixas, as oclusivas são as maiores favorecedoras de [, ] (.72/.74), 

a segunda variante também é bastante favorecida pelo tepe (.67); 

 Em se tratando das médias altas, as consoantes nasais são as que mais favorecem a 

anterior [e, o] (.89/.72); 

 No que concerne às variantes altas, as africadas (.79) e o tepe (.74) são os mais 

favoráveis à anterior [i], por sua vez, a posterior [u] é muito favorecida pelas africadas 

(.89) e pelas consoantes nasais (.80). 

Alguns pares de variantes vocálicas anteriores e posteriores são favorecidos pelos 

contextos a seguir: as oclusivas, favorecem as variantes médias baixas [, ] (.72/.74), como 

em pr[p]ará, fr[k]uentei,  disimpr[g]ado, j[g]ano, fóf[c]ando, b[t]á e [b]idiente; as 

nasais, favorecem as médias altas [e, o] (.89/.72), é o caso de d[em]oro, b[en]efícios, t[om]ati 

e ec[on]omicamente; as africadas, atuam sobre [i, u] (.79/.86), a exemplo de acr[id]ita, 

m[it]ida e m[ud]ifica.  

Os índices revelam que os modos articulatórios mais recorrentes exercem 

condicionamentos regulares. No que se que refere às variantes vocálicas anteriores, as 

oclusivas só favorecem a média baixa [], enquanto as fricativas são favoráveis às variantes 

mais altas [e, i]. Em se tratando das variantes vocálicas posteriores, as oclusivas apenas 

favorecem a média baixa [], enquanto as fricativas só favorecem a alta [u].  

A exemplo do que fora constatado no falar de Salvador (SILVA, M. B., 1989), 

confirmamos que as consoantes laterais subsequentes favorecem a vogal média baixa []. 

Além disso, como fora constatado no falar de Belo Horizonte (ALVES, 2008), confirmamos 

que as consoantes nasais subsequentes são favoráveis à variante alta [i].  
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Tabela 4.4: Atuação do ponto articulatório consonantal precedente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. Rel. 

Bilabiais 240/60 .50 117/29 .34 45/11 .91 235/42 .43 160/29 .48 166/30 .64 

Labiodentais 81/58 .47 45/32 .68 13/9 .18 104/71 .49 34/23 .72 8/5 .25 

Dentais ou 

alveolares 

345/49 .40 288/41 .56 66/9 .50 200/52 .58 107/28 .57 76/20 .35 

Alveopalatais
38

 28/23 .61 30/25 .70 62/52 .03 49/71 .44 8/10 .37 23/29 .68 

Velares 27/49 .73 18/33 .18 10/18 .86 191/43 .54 116/26 .39 142/32 .53 

Glotais 74/56 .79 55/42 .47 3/2 .04 31/66 .40 9/19 .70 7/15 .38 

TOTAL 795 553 199 810 434 422 

 

Na tabela 4.4, vê-se que a vogal anterior [] é favorecida pelas consoantes glotais 

(.79), velares (.73) e alveopalatais (.61), como em: ―Você vê muita gente sem camisa, só com 

aquelas []gata...‖; ―... [k]stão assim, [k]stão de istrada, essas coisas...‖; “[...] às vezes, é 

o alteradô dele que num tá []rano...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [] são os que 

apresentam dentais ou alveolares (.40) e labiodentais (.47), enquanto as bilabiais (.50) 

demonstram neutralidade.  

A vogal posterior [] é favorecida pelas alveolares (.58) e velares (.54). Verifique os 

seguintes enunciados: ―Criei ela [s]zinha.‖; ―Belém é uma cidade que, praticamente, só vive 

[k]rrendo...‖. Por sua vez, glotais (.40), bilabiais (.43), alveopalatais (.44) e labiodentais 

(.49) inibem a variante [].  

Consoantes alveopalatais (.70), labiodentais (.68) e dentais ou alveolares (.56) são 

favoráveis à vogal anterior [e]. Veja por exemplo: ―... que ele [e]gava cansado e a minina 

incomodava ele durmi...‖; ―... minha mãe é... nem sempre foi pro[fe]ssora...‖; ―Foi seis anos, 

aí [de]pois ele se afastô e ficô só seno vigilante...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [e] 

são os que apresentam consoantes velares (.18), bilabiais (.34) e glotais (.47).  

A vogal posterior [o] é favorecida pelas labiodentais (.72), glotais (.70) e dentais ou 

alveolares (.57). Atente para os enunciados a seguir: ―... homi, é difícil você achá homi 

[fo][fo]quero...‖;―Aí... [o]lô um negoço lá...‖; ―... o ae[o]porto daqui, o ae[o]porto de 

Belém no caso, já era um aeroporto pronto...‖. Por sua vez, alveopalatais (.37), velares (.39) e 

bilabiais (.48) inibem a variante [o]. 

Os contextos favoráveis à vogal alta [i] são os que apresentam bilabiais (.91) e 

velares (.86). Examine os seguintes enunciados: ―... é do Piauí, veio muito [pi]quena pra cá, 

                                                           
38

 Como mencionamos no capítulo 3, as palatais foram amalgamadas ao subconjunto das alveopalatais nos 

arquivos de especificação. 



105 

 

né!?‖; ―Eu num tava a fim daquele casamento que minha mãe [ki]ria...‖. A variante [i] é 

desfavorecida pelas alveopalatais (.03), glotais (.04) e labiodentais (.18), enquanto as dentais 

ou alveolares (.50) demonstram neutralidade.  

A vogal posterior [u] é favorecida pelas alveopalatais (.68), bilabiais (.64) e velares 

(.53). Comprove nos enunciados a seguir: “... ele num é in[u]ado...‖; ―Não! P[u]rque, assim, 

só dói em dia de chuva.‖; ―... um rapaz lá chamado Bruno [ku]meço chamá ela...‖. Os 

contextos inibidores da variante [u] são os que apresentam labiodentais (.25), dentais ou 

alveolares (.35) e glotais (.38).  

As consoantes precedentes com maior influência sobre o fenômeno são as seguintes: 

 Quanto às variantes vocálicas médias baixas, as glotais (.79) e as velares (.73) são as 

que mais favorecem a média baixa anterior [], por sua vez, as dentais ou alveolares 

(.58) são as mais favoráveis à média baixa posterior []. 

 No que concerne às médias altas, as alveopalatais (.70) e as labiodentais (.68) são as 

que mais atuam favorecendo a média alta anterior [e], enquanto as labiodentais (.72) e 

as glotais (.70) são as que mais favorecem a média alta posterior[o]. 

 Em se tratando das variantes altas, as bilabiais (.91) e as velares (.86) são as mais 

favoráveis à ocorrência da anterior [i], por sua vez, as alveopalatais (.68) são as que 

mais atuam favorecendo a posterior [u], as bilabiais (.64) também favorecem essa 

variante com boa probabilidade. 

Ao visualizarmos a tabela 4.4 percebemos que os modos articulatórios com os 

maiores pesos relativos não constituem um padrão para os pares de variantes anteriores e 

posteriores [, ], [e, o] e [i, u]. Mas, ao observarmos os diversos índices favoráveis, percebe-

se que os pares de variantes mencionados possuem um padrão em contextos precedentes com 

as consoantes: 

 Velares, favorecedoras das médias baixas [, ] (.73/.54), como em [k]stão, 

[k]reno, is[k]linha e ne[g]ço; 

 Labiodentais e dentais ou alveolares, favoráveis às médias altas [e, o], as primeiras 

consoantes com índices em torno de (.68/.72) e as segundas com menor probabilidade 

(.56/.57), em ocorrências como [ve]rmelho, [fe]chá, [vo]tei, [fo]rmô, [de]xô, 

di[ze]nove, e[le]fanti, [no]vuzinho, [to]mate e [lo]bisome; 

 Bilabiais, favorecedoras das variantes altas [i, u], por exemplo, [pi]quininiho, [mi]tida, 

[bi]bí, im[pu]ssível, [bu]cado e [mu]difica. 
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Em se tratando dos contextos mais recorrentes, os índices revelam que apenas as 

bilabiais exercem condicionamentos regulares. Dentre as variantes vocálicas anteriores, as 

bilabiais só favorecem a anterior [i] e a posterior [u]. No estudo realizado em Bragança 

(FREITAS, 2001), as consoantes bilabiais tenderam a favorecer apenas a posterior [u].  

Contrário ao que fora constatado no estudo sobre o falar bragantino (FREITAS, 

2001), no falar marabaense, dentre as variantes vocálicas anteriores, as dentais ou alveolares 

precedentes favorecem a média alta [e] e as glotais favorecem a média baixa []. Contudo, de 

forma semelhante ao que fora constatado em Bragança, confirmamos que as velares e as 

alveopalatais também favorecem a variante alta posterior [u].  

 

Tabela 4.5: Atuação do ponto articulatório consonantal subsequente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Bilabiais 53/39 .31 70/52 .56 12/9 .79 78/29 .45 101/38 .43 89/33 .56 

Labiodentais 82/55 .49 60/41 .61 6/4 .12 68/48 .30 42/30 .51 31/22 .76 

Dentais ou 

alveolares  

385/41 .47 315/33 .51 250/26 .67 453/62 .53 168/23 .45 105/14 .55 

Alveopalatais 72/36 .47 84/42 .58 43/22 .54 54/40 .37 42/31 .68 39/29 .44 

Palatais 24/80 .77 5/17 .30 1/3 .45 35/56 .41 22/35 .69 6/10 .30 

Velares 102/52 .27 55/28 .37 38/19 .95 105/59 .33 48/27 .56 26/15 .59 

Glotais 187/75 .85 60/24 .43 2/1 .01 184/55 .72 87/26 .52 65/19 .26 

TOTAL 905 649 352 977 510 361 

 

Conforme a tabela 4.5, a vogal anterior [] é favorecida pelas glotais (.85) e palatais 

(.77). Observe as ocorrências nos enunciado a seguir: ―Minha vó, minha bisavó, na 

v[]dade... conta que houve uma grande inchente em 1926...‖; ―Os pais delas eram 

piauienses... vieram pra cá em busca de m[]oras‖. Os contextos desfavoráveis à variante 

[] são os que apresentam consoantes velares (.27), bilabiais (.31), alveopalatais (.47), dentais 

ou alveolares (.47) e labiodentais (.49).  

A vogal posterior [] é favorecida pelas glotais (.72) e dentais ou alveolares (.53). 

Verifique os seguintes enunciados: ―Os pais dela, se não me ingano, eram piauienses, do 

N[]deste...‖; ―Minha mãe, na época que engravidou de mim, m[]ava aqui na Velha 

Marabá...‖. Por sua vez, as consoantes labiodentais (.30), velares (.33), alveopalatais (.37), 

palatais (.41) e bilabiais (.45) inibem a variante  []. 

As consoantes labiodentais (.61), alveopalatais (.58), bilabiais (.56) e dentais ou 

alveolares (.51) são favoráveis à vogal anterior [e]. Veja por exemplo: ―... aí d[ev]ido à 
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inchente... eles mudaram pra Nova...‖; ―Muitas lojas f[e]aram...‖; ―A S. tava com o A. 

b[eb]ê, né?‖; ―Na folha dez[s]ete, no bairro da Nova Marabá...‖. Os contextos 

desfavoráveis à variante [e] são os que apresentam palatais (.30), velares (.37) e glotais (.43). 

A vogal posterior [o] é favorecida pelas labiodentais (.51), glotais (.52), velares (.56), 

alveopalatais (.68) e palatais (.69). Atente para os enunciados a seguir: ―Os f[of]oqueiro acho 

qu’inda vão ixisti pra sempre...‖; ―O pombo-c[o]eio já si incarrega... rapidinho!‖; ―Intão, 

eu pr[ok]uro não... num tê atrito cum nada...‖;  ―Antes aqui era um bá, era um bá e foi e 

transformaro a casa t[od]inha...‖; ―... diz que ele [o]ô, era essa mulhé sentada num 

banco...‖. Por sua vez, as consoantes bilabiais (.43) e as dentais ou alveolares (.45) inibem a 

variante [o]. 

Os contextos favoráveis à vogal anterior [i] são os que apresentam consoantes 

bilabiais (.79), dentais ou alveolares (.67) e alveopalatais (.54). Examine os seguintes 

enunciados: ―Ele só bebia, né!? B[ib]ia, aí quando a pessoa bebe você muda um poco...‖; 

―Roubo [iz]iste assim,..., [iz]iste, [iz]iste, chamam saquiamento né!? ‖; ―Aí d[i]trói, perdem 

muita coisa ...‖. A variante [i] é desfavorecida pelas glotais (.01), labiodentais (.12) e palatais 

(.45).  

A vogal posterior [u] é favorecida pelas consoantes dentais ou alveolares (.55), 

bilabiais (.56), velares (.59) e labiodentais (.76). Comprove nos enunciados a seguir: ―... 

as’águas’ entrô em vários comércios... posto de gas[ul]ina, a Vivo...‖;―Tinha eu e mais umas 

duas amigas que sempre saíam c[um]igo...‖; ―Assim, p[uk]e ela disse, tu sempre tá 

viajando...‖; ―Nóis temos poucos direito e num apr[uv]eita...‖. Os contextos inibidores da 

variante [u] são os que apresentam consoantes glotais (26), palatais (.30) e alveopalatais (.44). 

De acordo com os resultados, as consoantes subsequentes com maior influência 

sobre o fenômeno são as seguintes: 

 No que concerne às variantes médias baixas, as glotais (.85) e as palatais (.77) são as 

que mais favorecem a variante anterior [], a posterior [] também é mais favorecida 

pelas glotais (72); 

 Em se tratando das médias altas, as labiodentais (.61) são as mais favoráveis à média 

alta anterior [e], enquanto as palatais (.69) e as alveopalatais (.68) são as que mais 

atuam no favorecimento da média alta posterior [o]; 

 Quanto às variantes altas, as velares (.95) e as bilabiais (.79) são as que mais atuam no 

favorecimento da anterior [i], por sua vez, as labiodentais (.75) são que mais tendem a 

favorecer a variante posterior [u]. 
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Os pares de variantes vocálicas anteriores e posteriores possuem um padrão de 

favorecimento nos contextos a seguir: 

 As consoantes glotais favorecem as médias baixas [, ] (.85/.72), como em 

li[bh]tação, t[]eno, n[]mal e c[]endo.  

  As consoantes labiodentais (.61/.76) e as alveopalatais (.58/.68) favorecem as médias 

altas [e, o], é o caso de d[ev]ia, r[ev]oltô, n[ov]im, pr[of]essora, t[e]temunho, f[e]á,  

t[od]inha e am[o]trô;  

 As bilabiais (.79/.56), as dentais ou alveolares (.67/.55) e as velares (.95/.59) são 

favoráveis às altas [i, u], por exemplo, d[ip]ois, b[ib]i, c[um]igo, disc[ub]erta,  

p[ir]igoso, [is]cola, p[ul]ítica, p[ud]ê. 

Em se tratando dos pontos articulatórios mais recorrentes, no que se refere somente 

às variantes anteriores, as glotais apresentam regularidade, pois favorecem apenas a variante 

média baixa [], enquanto as dentais ou alveolares são regulares no favorecimento das 

variantes altas [i, u]. Dentre as posteriores, esses mesmos contextos são irregulares, ou seja, as 

glotais atuam favorecendo a média baixa [] e a média alta [o], enquanto as alveolares 

favorecem a média baixa [] e a alta [u].  

Diferente do que fora constatado no estudo sobre o falar de Bragança (FREITAS, 

2001), no falar marabaense, as palatais não favorecem a alta posterior [u]. Contudo, 

semelhante ao que fora constatado nesse estudo, confirmamos que as glotais favorecem as 

variantes médias baixas [, ] e que as alveolares favorecem a média alta anterior [e]. Além 

disso, a exemplo das conclusões do estudo Bisol (1984), evidenciamos que velares e 

alveopalatais favorecem a anterior [i]. 

 

4.2.2 Vogais subsequentes 

 

Tabela 4.6: Atuação da altura da vogal da sílaba subsequente sobre as vogais pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr

./ % 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Vogais altas  

[i, u] 

185/

35 

.31 168/31 .55 182/34 .81 130/30 .19 138/32 .62 163/38 .82 

Vogais médias 

altas [e, o] 

193/

41 

.29 224/47 .81 58/12 .30 139/29 .17 226/46 .82 123/25 .47 

Vogais médias 

baixas [, ] e 

baixa [a] 

 

460/

73 

 

.80 

 

85/14 

 

.22 

 

81/13 

 

.35 

 

677/81 

 

.84 

 

74/9 

 

.25 

 

89/11 

 

.33 

TOTAL 838 477 321 946 438 375 
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Segundo a tabela 4.6, a vogal anterior [] é favorecida pelas vogais médias baixas [, 

] e pela baixa [a] (.80). Verifique os enunciados seguintes: ―Na época eu tinha diz[]ss[]te 

anos...‖;  ―... é uma das iscolas m[]lh[]res daqui de Marabá...‖; ―... ele teve outra pessoa... 

mas logo se s[]p[a]rô...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [] são os que apresentam 

vogais altas [i, u] (.31) e médias altas [e, o] (.29).  

A vogal posterior [] é favorecida pelas vogais médias baixas [, ] e pela baixa [a] 

(.84), como por exemplo em: ―... foi um período bom que eu pude guardar 

rec[]rd[a]ções...‖; ―... eu tava istudano o segundo grau no c[]l[]jo...‖; ―Ele é 

t[]p[]grafo, né!? Ele é t[]p[]grafo...‖. Por sua vez, as vogais médias altas [e, o] (.17) e 

altas [i, u] (.19) inibem a variante  []. 

As vogais médias altas [e, o] (.81) e altas [i, u] (.55) são favoráveis à vogal anterior 

[e]. Atente para os enunciados a seguir: ―... eu ganhei por unanimidade, com cor[e][o]grafia, 

b[e]l[e]za e votos de jurados...‖; ―... é um bairro pode se dizê de p[e]r[i]feria...‖; ―Ele vende 

carvão pr’as sid[e]r[ú]rgicas...‖. Os contextos desfavoráveis à variante [e] são os que 

apresentam as médias baixas [, ] e a baixa [a] (.22).  

A vogal posterior [o] é favorecida pelas vogais médias altas [e, o] (.82) e pelas altas 

[i, u] (.62). Observe os enunciados na sequência: ―... O c[o]m[e]ço do Marabá, c[o]m[e]çô 

aqui...‖; ―Na hora que ela me [o]lh[o], ela falô ― Nossa, mas você é muito diferente...‖; ―Se 

fosse minina ia sê Mariela, que eu tinha isc[o]lh[i]do...‖; ―... tenho [o]rg[u]lho de ser 

marabaense...‖. Por sua vez, as vogais médias baixas [,] e a baixa [a] (.25) inibem a 

variante [o]. 

Os contextos favoráveis a vogal anterior [i] são os que apresentam as vogais altas [i, 

u] (.81). Examine os enunciados a seguir: ―... são m[i]n[i]nos que eu já vi morrê na minha 

rua...‖; ―Não, os auditórios não, d[i]sc[u]lpa! Num tem...‖. A variante [i] é desfavorecida 

pelas vogais médias altas [e, o] (.30), médias baixas [, ] e pela baixa [a] (.35).  

A vogal posterior [u] é favorecida pelas vogais altas [i, u] (.82). Veja as ocorrências a 

seguir: ―... é uma buate que a gente vê gente jovem, gente b[u]n[i]ta...‖;  ―... eu c[u]st[u]mo 

até dizê que é pur vontade divina mesmo!‖. Os contextos inibidores da variante [u] são os que 

apresentam as vogais médias baixas [,], a baixa [a] (.33) e as vogais médias altas [e, o] 

(.47). 

Os resultados mostram que a altura das vogais subsequentes influencia o fenômeno 

da seguinte forma: 
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 As vogais médias baixas [, ] e a baixa [a] só favorecem as variantes médias baixas 

[, ] (.80/.84); 

 As vogais médias altas [e, o] só favorecem as variantes médias altas [e, o] (.81/.82); 

 As vogais altas [i, u] favorecem, com maior probabilidade, as variantes altas [i, u] 

(.81/.82).  

Esses fatores constituem um padrão de condicionamento para os pares de variantes 

vocálicas médias baixas [, ], médias altas [e, o] e altas [i, u]. Observe as ocorrências a 

seguir:  

Médias baixas [, ] 

e baixa [a]  

p[]l[a]do 

tr[]v[]ss[a]da 

m[]lh[] 

f[]f[]c[a]mo 

c[]l[]jo  

Médias altas [e, o]  

t[e]st[e]munho 

p[e]sc[o]ço 

pr[o]f[e]ssora 

d[o]d[o] 

 

 

Altas [i, u]  

[i]squ[i]ci  

cab[i]l[u]do 

c[u]m[i]go 

ac[u]st[u]ma 

 

 

 Esses resultados são argumentos favoráveis à harmonia vocálica. Em outras 

palavras, a harmonização desencadeada pela altura da vogal da sílaba subsequente é muito 

produtiva para a realização das vogais médias pretônicas em Marabá.  

O estudo realizado em Bragança (FREITAS, 2001) também apresenta resultados que 

apontam a regularidade gerada pela influência da altura vocálica subsequente. Os valores 

percentuais confirmaram ocorrência da harmonia vocálica no falar daquela localidade.  

 

Tabela 4.7: Atuação da intensidade da vogal da sílaba subsequente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Vogais tônicas 485/50 .46 321/33 .54 168/17 .51 636/53 .45 269/22 .47 295/25 .59 

Vogais átonas 353/53 .56 156/24 .45 153/23 .48 310/55 .61 169/22 .56 80/14 .31 

TOTAL 838 477 321 946 438 375 

 

Na tabela 4.7, vê-se que a vogal anterior [] é favorecida pelas vogais átonas (.56), 

como em: ―Porque a gente vê mesmo, casos que ocorrem em vários t[]l[]j[]rnais...‖. Os 

contextos com vogais tônicas (.46) são desfavoráveis à variante [].  

A vogal posterior [] é favorecida pelas vogais átonas (.61). Atente para o enunciado 

a seguir: ―... im termo do []rd[e]nado... você é discriminado, professô...‖. Por sua vez, as 

vogais tônicas (.45) inibem a variante []. 
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As vogais tônicas (.54) são favoráveis à vogal anterior [e], por exemplo: ―Com 

c[e]rt[e]za, há vinte e cinco anos é muito diferente do que ela é hoje...‖. Os contextos com 

vogais átonas (.45) são desfavoráveis à variante [e].  

A vogal posterior [o] é favorecida pelas vogais átonas (.56). Verifique o enunciado 

seguinte: ―... era uma família assim... má vista pela s[o]c[i]edade devido ao abuso...‖. Por 

sua vez, as vogais tônicas (.47) inibem a variante [o]. 

Os contextos com vogais tônicas (.51) são favoráveis a vogal alta [i]. Observe o 

enunciado na sequência: ―... criança que tem tudo, tem bo’[i]sc[]la... e se invole im crimes, 

né!?‖. A variante [i] é desfavorecida pelas vogais átonas (.48).  

A vogal posterior [u] é favorecida pelas vogais tônicas (.59). Examine o enunciado a 

seguir: ―Isso com certeza, fazê c[u]m[i]da e se fô o caso de varrê casa, essas cois’eu faço...‖. 

Os contextos com vogais átonas (.31) são inibidores da variante [u].  

A intensidade vocálica atua sobre o fenômeno da seguinte forma: 

 As vogais átonas favorecem as variantes pretônicas médias baixas [, ] (.56/.56), mas 

também favorecem a variante média alta posterior [o] (.61); 

 As vogais tônicas são favoráveis à variante média alta [e,] (.54) e às altas [i, u] 

(.51/.59). 

Ao compararmos os pesos verificamos que há um padrão favorável às variantes 

vocálicas médias baixas [, ] em contexto com vogais nasais subsequentes. As vogais 

tônicas subsequentes possuem um padrão de favorecimento para as variantes altas [i, u]. Veja 

as ocorrências a seguir:  

Vogais átonas  

[]r[a]ção  

m[]r[e]ninha  

h[]sp[i]tal  

[]r[a]ção  

h[]sp[i]tal 
 

Vogais tônicas 

p[i]qu[e]no  

pr[i]f[i]ru 

[i]sc[o]la 

b[u]c[a]do 

c[u]lh[é] 

c[u]m[i]da

A atuação das vogais tônicas é regular, pois tende a favorecer as variantes vocálicas 

mais altas [e, i, u]. Por sua vez, o condicionamento exercido pelas vogais átonas é regular 

entre as variantes anteriores, favorecendo a média baixa [], mas, dentre as variantes 

posteriores esse condicionamento é irregular, pois tende ao favorecimento da média baixa [] 

e da média alta [e].  

No geral, os pesos relativos favoráveis são pouco acentuados e, por isso, a 

intensidade vocálica não é consistente para desencadear a harmonia vocálica no falar 

marabaense. 
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A pesquisa sobre as pretônicas em Bragança também evidenciou a irrelevância da 

intensidade vocálica, pois, conforme os resultados, o que desencadeava a ocorrência das 

variantes vocálicas médias baixas [, ], médias altas [e, o] e altas [i, u] eram vogais 

subsequentes com alturas semelhantes, independente do fato de serem tônicas ou átonas 

(FREITAS, 2001). 

Confirmamos, a exemplo do estudo sobre o falar de Belo Horizonte (ALVES, 2008), 

que as vogais tônicas tendem a favorecer as variantes vocálicas mais altas, pois os resultados 

exibem pesos favoráveis à média alta [e] e às altas [i, u]. Também, confirmamos que as vogais 

átonas subsequentes favorecem as variantes médias baixas [, ]. Todavia, não foi constatado 

o favorecimento da média alta posterior [o] em contextos com vogais tônicas subsequentes.  

 

Tabela 4.8: Atuação da vogal oral ou nasal da sílaba subsequente sobre as vogais 

pretônicas 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Vogais orais 605/47 .41 439/34 .64 253/20 .45 717/50 .39 377/26 .55 330/23 .56 

Vogais nasais 233/69 .79 38/11 .09 68/20 .68 229/68 .87 61/18 .31 45/13 .28 

TOTAL 838 477 321 946 438 375 

 

Conforme a tabela 4.8, a vogal anterior [] é favorecida pelas vogais nasais (.79), por 

exemplo: ―De primero num era, né!? Mas agora é, puque tá cr[]sc[ê]do né!?‖. Os contextos 

com vogais orais (.41) são desfavoráveis a essa variante.  

A vogal posterior [] é favorecida pelas vogais nasais (.87). Atente para o enunciado 

a seguir: ―... eu tô m[]r[ã]do cum minhas subrinha...‖. Por sua vez, as vogais orais (.39) 

inibem a variante []. 

As vogais orais (.64) são favoráveis à vogal anterior [e], como em: ―... agora ela virô 

prof[e]ss[o]ra...‖. Os contextos com vogais nasais (.09) são desfavoráveis a essa variante.  

A vogal posterior [o] é favorecida pelas vogais orais (.55). Observe no enunciado a 

seguir: ―Aí ficô tomando conta do h[o]rr[o] de filho...‖. Por sua vez, as vogais nasais (.31) 

inibem a variante [o].  

Os contextos com vogais nasais (.68) são favoráveis à vogal alta [i]. Verifique o 

seguinte enunciado: ―Eu era m[i]n[î]na, criança...‖. A variante [i] é desfavorecida pelas 

vogais orais (.45).  
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A vogal posterior [u] é favorecida pelas vogais orais (.56). Examine o enunciado a 

seguir: ―istuda todas três de manhã e daqui a poco chega pra alm[u]ç[á]...‖. Os contextos 

com vogais nasais (.28) são inibidores da variante [u].  

Os aspectos oralidade e nasalidade das vogais subsequentes atuam sobre as vogais 

pretônicas do seguinte modo: 

 As vogais nasais favorecem as variantes vocálicas médias baixas [, ] (.79/.87), mas 

também favorecem a alta [i] (.68); 

 As vogais orais são favoráveis às variantes médias altas [e, o] (.64/.55 ) e à alta [u] 

(.56). 

Os índices revelam que existe um padrão de favorecimento para as variantes médias 

baixas [, ] em contextos com vogais nasais subsequentes. Também há um padrão favorável 

às médias altas [e, o] em contextos subsequentes com vogais orais. Observe as ocorrências a 

seguir:  

Vogais nasais  

p[]sc[ã]no 

par[]c[ê]no 

r[]d[õ]do 

j[]g[ã]no  

m[]r[ê]no  

p[]rc[õ]na 

Vogais orais 

f[e]chá 

v[e]rm[e]lho 

d[e]x[o] 

t[o]m[a]da 

p[o]rqu[e] 

d[o]t[o] 

 

Esses resultados mostram que as vogais orais são relevantes para o processo de 

harmonia vocálica, pois as mesmas atuam favorecendo as variantes vocálicas médias altas [e, 

o].  

As vogais nasais são relevantes para a dissimilação vocálica, pois tendem a favorecer 

as médias baixas [, ] com índices que atingem uma probabilidade muito positiva, 

respectivamente (.79/.87). 

A atuação das vogais nasais é regular, pois tende ao favorecimento das variantes 

vocálicas mais altas [e, o, u]. Por sua vez, o condicionamento exercido pelas vogais átonas é 

irregular entre as variantes anteriores, pois favorece tanto a média baixa [] quanto à alta [i], 

mas é regular no que concerne às variantes posteriores, pois favorece apenas a média baixa 

[]. 

A pesquisa realizada em Bragança também evidenciou que as vogais nasais [ã, ê, õ], 

em sílaba subsequente, eram relevantes para o favorecimento das variantes médias baixas [, 

] (FREITAS, 2001). As constatações de Silva, M. B. (1989) sobre o falar de Salvador e de 

Bortoni, Gomes e Malvar (1992) sobre o falar de Brasília, também apontam a relevância do 



114 

 

fator vogal nasal subsequente para a realização das variantes [, ]. Todavia, esses estudos 

não apresentam explicações fonéticas ou fonológicas sobre a motivação desse 

condicionamento. 

 

4.2.3 Considerações sobre os contextos fonéticos 

Como mencionamos anteriormente, a análise dos contextos fonéticos é norteada pela 

hipótese de que as vogais médias pretônicas possam ser influenciadas por aspectos 

articulatórios consonantais ou vocálicos. Essa influência é explicada a partir da assimilação, 

fenômeno através do qual um fonema ou alofone adquire características ou propriedades de 

outro segmento próximo (BISOL, 1984; KATAMBA, 1993; HULST & VAN DER WEIJER, 

1995; SILVEIRA, R. C. P., 2008).  

Segundo Katamba (1993), os contextos fonéticos precedentes e subsequentes 

condicionam, em parte, o processo de variação da pronúncia, pois em certas posições um 

fonema pode apresentar variantes decorrentes da assimilação de características de um fonema 

contíguo. Por isso, o autor menciona que a direcionalidade é uma noção importante, pois 

determinados fonemas podem ter mais afinidades com o som que o antecede ou com o som 

que o segue.  

Conforme dizem Van der Hulst e Van der Weijer (1995, p. 496), ―all vowels are 

subject to harmony‖
39

. Os autores explicam que o processo de harmonia vocálica pode ser 

ocasionado tanto por vogais quanto por consoantes com articulação secundaria
40

 e sem 

articulação secundária
41

.  

Sob o prisma sincrônico da Sociolinguística, a assimilação é compreendida como um 

fenômeno resultante da variação/mudança sonora. Sob a perspectiva diacrônica, a assimilação 

explica alguns processos fonológicos envolvidos na deriva linguística e isso a inclui entre os 

metaplasmos consonantais (consonantismos) e vocálicos (vocalismos). 

Como as médias pretônicas do português são variáveis tanto no que diz respeito à 

estruturação sistêmica, quanto em relação às CF que as utilizam, seria parcial e incoerente 

atribuir, somente, à assimilação articulatória a causa da variação desses segmentos.  

A primeira dificuldade nos mostra que a regra sistêmica da posição pretônica 

neutraliza as oposições entre as médias anteriores (, e, i = i) e entre as posteriores (, o, u = 

u), ou seja, teoricamente, existe a possibilidade de as 03 variantes anteriores figurarem na 

                                                           
39

 ―todas as vogais estão sujeitas à harmonia‖ (tradução nossa). 
40

 Terminologia referente às consoantes com palatização, labialização, dentalização e velarização. 
41

 Terminologia referente às consoantes glotais (h, ).     
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mesma posição, visto existir valor distintivo entre elas, o mesmo argumento vale para as 03 

variantes posteriores (SILVEIRA, R. C. P., 2008). 

A segunda dificuldade esbarra no aspecto social que envolve o fenômeno, ou seja, no 

que tange às CF/redes sociais e às suas normas quanto ao uso dessas vogais. Em outras 

palavras, as mudanças sociais que geram variações/mudanças linguísticas são, muitas vezes, 

específicas, por isso, formas que apresentam alternâncias numa comunidade, podem não 

apresentar noutras.  

Os dados deste estudo mostram que, na CF de Marabá, alguns vocábulos realizam as 

vogais médias pretônicas a despeito de suas composições fonéticas, observe: itens lexicais 

com três possibilidades (t[]mati, t[o]mate e t[u]mate; c[]ebola, c[e]bola e c[i]bola); com 

duas possibilidades (c[]rveja e c[e]rveja; c[]l[]rido e c[o]l[o]rido); quase-categóricos 

(s[i]guro, pr[e]feito, p[e]ssoa(s), d[e]pois, v[]rdade, qu[]stão, n[]goço/n[]gocio, 

c[u]migo, g[u]verno); e categóricos ([i]scola, d[u]ença, c[e]rteza, B[]lém, m[o]rreu e 

b[]tava).  

Diante dessas observações, é importante que reflitamos sobre duas abordagens 

polêmicas e divergentes, a saber, a tese neogramática e a difusionista. Apresentamos a seguir 

os argumentos paradoxais em defesa de cada modelo: 

 A tese neogramática defende que as leis fonéticas operam sem exceção, isto é, a 

mudança de um som para outro atingiria, uniformemente, todos os vocábulos que, em 

iguais condições fonéticas, contivessem esse mesmo som. De acordo com essa tese, 

toda mudança sonora ocorreria mecanicamente e de acordo com leis que não admitem 

exceções, ou seja, a mudança sonora seria foneticamente gradual e lexicalmente 

abrupta (LABOV, 1999). 

 Opostamente, a tese difusionista defende que a mudança sonora tem origem nos 

vocábulos mais frequentes e se difunde para outros de composição fonológica 

semelhante, no entanto, se admite que cada palavra tenha sua própria história e, por 

isso, as exceções são possíveis. Segundo essa tese, a mudança sonora seria 

foneticamente abrupta e lexicalmente gradual (LABOV, 1999).  

Para conciliar essa controvérsia, Labov (1999) revisa trabalhos elaborados conforme 

os dois modelos teóricos e, então, conclui que ambos os pontos de vista são válidos. Por um 

lado, o autor mostra o caso da variação /a / breve versus /a / longo corrente na Costa Atlântica 

dos E.U.A., fenômeno esse condicionado por fatores de natureza, unicamente, fonológica 

(contexto fonético subsequente e tonicidade), os quais atingiam o léxico de forma geral, 
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exatamente como defendiam os neogramáticos. Por outro lado, o autor reconhece que nem 

todo fenômeno de mudança seria explicável pela tese neogramática, ou seja, existem casos em 

que há claras exceções, pois haveria outros mecanismos interferindo no desenvolvimento da 

mudança.  

Segundo Labov (1999), as duas perspectivas seriam complementares na explicação 

da mudança linguística, pois  todos os casos de mudanças fonéticas regulares são 

implementados lexicalmente. Com isso, a tese neogramática passa a ser encarada como 

―efeito neogramático‖, ou seja, como o resultado do processo de mudança.  

O fenômeno que pesquisamos nos impõe a necessidade de reconhecermos que, no 

processo vigente em Marabá, algumas ocorrências das variantes pretônicas divergem do que 

se espera para determinados contextos fonéticos.  

Na sequência, apresentamos os comportamentos previsíveis e imprevisíveis desses 

segmentos vocálicos diante dos contextos fonéticos empregados neste estudo. 

 

4.2.3.1 Atuação das consoantes precedentes e subsequentes sobre as variantes vocálicas 

pretônicas 

Em se tratando da assimilação desencadeada pelas consoantes, verificamos que a 

maioria dos trabalhos revisados não analisa a interferência dos modos de articulação 

consonantais, possivelmente, devido às dificuldades para associá-los às realizações das vogais 

médias pretônicas /e, o/.  

A discussão que empreendemos quanto à atuação dos modos articulatórios 

fundamenta-se na descrição proposta por Silveira, R. C. P. (2008). Observe o quadro a seguir: 

 

Quadro 4.1: Atuação do modo articulatório consonantal sobre as variantes pretônicas no 

falar marabaense 
FATORES Consoantes 

precedentes 

Consoantes 

subsequentes 

Consoantes 

precedentes 

Consoantes  

subsequentes 

[] [e] [i] [] [e] [i] [] [o] [u] [] [o] [u] 

Oclusivas .53 .68 — .72 — — — .57 .57 .74 —  

Africadas — — 1.00 — — .79 — — — — — .86 

Nasais .68 .53 — — .89 .60 .67 — — — .72 .80 

Fricativas — — .79 — .53 .55 .65 — — — — .69 

Laterais .80 — .65 — — — — — — .62 — — 

Tepe — — .90 .57 — .74 .66 — — .67 .58 — 

 

As consoantes oclusivas /t, d, k, g, p, b/ são as que apresentam o maior fechamento 

durante suas articulações. Mas, como os graus de fechamento são variados, esses segmentos 

possuem diversas possibilidades de atuação sobre as vogais pretônicas. Vejamos: /t, d/, pelo 
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fato de possuírem as frequências mais agudas, seriam favoráveis à quase-alveolar [i], mas 

devido à posição plana da língua durante sua articulação também seriam favoráveis às 

variantes vocálicas médias baixas [, ]; /k, g/, apesar do aspecto mais ou menos neutro, 

atuariam, principalmente, sobre a variante quase velar [u]; /p, b/, apesar de sua frequência 

baixa, por causa da labialidade tenderiam a favorecer a variante [u]. Os resultados fazem jus a 

essa gama de possibilidades, exibindo índices mais relevantes para as ocorrências das médias 

baixas [, ] (.72, .74) em contextos com oclusivas subsequentes. Surpreendem as ocorrências 

das médias altas [e, o] (.68/.57) em contextos com oclusivas precedentes, mas os índices são 

pouco relevantes.  

No PB as africadas [t] e [d] são alofones ou variantes regionais das consoantes /t/ e 

/d/. Como [t] e [d] ocorrem antes das vogais quase-alveolares /i, Í/, os assimiladores são 

esses segmentos vocálicos e, nessas circunstâncias, a assimilação é regressiva (CAGLIARI, 

2007; SILVEIRA, R. C. P., 2008; SILVA, T. C, 2009)
42

. Por isso, já prevíamos que a 

ocorrência da variante vocálica [i] (1.00) seria categórica com africadas precedentes. Além 

disso, como as africadas [t] e [d] são altas, em contextos com essas consoantes em posição 

subsequente, também houve índices com boas probabilidades de ocorrência das altas [i, u] 

(.79/.86).  

As nasais /m, n, / são consideradas explosivas/oclusivas/durativas, pois quando 

articuladas há passagem de ar pelas fossas nasais, ou seja, elas resultam de oclusão total + 

abertura. Esse aspecto articulatório, associado à labialidade de /m/ e à elevação do corpo da 

língua na articulação de //, apresenta tendências ao favorecimento da variante vocálica média 

alta [o] (.72) e da alta [u] (.80), como evidenciado.  Por sua vez, a articulação de /n/, com a 

língua em posição razoavelmente plana, possibilita o favorecimento das médias baixas [, ] 

(.68/.67), fato também constatado.  

As possibilidades de favorecimento das variantes vocálicas [] (.65), [e] (.53) e [i] 

(.79, .55) já eram previstas mediante o condicionamento das fricativas /f, v, s, z, ,, h, /. A 

despeito de esses segmentos se produzirem pela constrição ou estreitamento bucal, 

teoricamente, as possibilidades de condicionamentos são variadas, observe: /f, v/ podem 

favorecer a variante alta posterior [u]; /, / podem atuar sobre as médias altas [e, o] e sobre a 

alta [i]; /s, z, h, / podem favorecer as médias baixas [, ].  

                                                           
42

 De acordo com Silva, T. C. (2009, p. 34), em Mato Grosso, especificamente no falar cuiabano, os alofones de 

[t] e [d] também ocorrem diante da vogal /a/: ―Para alguns falantes cuiabanos, consoantes africadas ocorrem 

em palavras como ―chá‖ e ―já‖ (que são pronunciadas como ―tchá‖ e ―djá‖ respectivamente).‖  
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Como se previa, as laterais /l, / favoreceram, com boa probabilidade, as variantes 

vocálicas médias baixas [, ] (.80/.62). Essas consoantes, também chamadas de líquidas, 

possuem a maior abertura entre os órgãos articuladores e esse aspecto as aproxima das 

variantes médias baixas [, ]. Todavia, em contextos precedentes, também favoreceram a 

variante alta [i] (.65). 

Como o tepe // é uma constritiva líquida, seu grau de abertura é elevado. Portanto, a 

probabilidade de ocorrência das variantes vocálicas médias baixas [] (.57) e [] (.66/.67) já 

era pressuposta, mas os índices elevados de favorecimento da variante alta [i] (.90/.74) são 

exceções ao que se previa. 

Quanto à atuação dos pontos articulatórios consonantais, a discussão que 

empreendemos fundamenta-se na descrição realizada por Bisol (1981). Observe o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4.2: Atuação do ponto articulatório consonantal sobre as variantes pretônicas no 

falar marabaense 
 

FATORES 

Consoantes 

precedentes 

Consoantes 

subsequentes 

Consoantes 

precedentes 

Consoantes 

subsequentes 

[] [e] [i] [] [e] [i] [] [o] [u] [] [o] [u] 

Bilabiais — — .91 — .56 .79 — — .64 — — .56 

Labiodentais — .68 — — .61   .72 —  .51 .76 

Dentais ou 

Alveolares 

— .56 — — .51 .67 .58 .57  .53  .55 

Alveopalatais .61 .70 — — .58 .54 — — .68 — .68 — 

Palatais — — — .77 — — — — — — .69 — 

Velares .73 — .86 — — .95 .54 — — — .56 .59 

Glotais .79 — — .85 — — — .70 .53 .72 .52 — 

 

As bilabiais /p, b, m/ são produzidas pela redução ou fechamento do espaço entre os 

lábios. O articulador passivo é o lábio superior, o ativo é o inferior. Por sua vez, as 

labiodentais /f, v/ são produzidas pela obstrução parcial da corrente de ar entre os dentes 

incisivos superiores, articulador passivo, e o lábio inferior, articulador ativo. Como na 

articulação labial a altura da língua não atua, seria esperado um comportamento quase 

indiferente das bilabiais e das labiodentais em relação às vogais médias pretônicas /e, o/. Mas, 

como o traço de labialidade é compartilhado com a alta posterior [u], em tese, essa variante 

vocálica deveria ser favorecida pelas consoantes labiais. Isso de fato ocorre nos resultados, 

mas apenas em contextos com labiodentais subsequentes (.76). Em contextos com bilabiais 

precedentes e subsequentes os índices mais significativos favorecem a variante alta anterior 

[i] (.91/.79) e esses últimos resultados fogem à previsão inicial. 



119 

 

As dentais ou alveolares /t, d, s, z, n, , l/ são articuladas com a língua em posição 

relativamente plana, mas com a parte anterior um pouco elevada. Essa característica 

articulatória favorecia a vogal baixa [a] nos metaplasmos, veja: b[il]ancia > b[al]anca; 

[lit]ania > [la]dainha; m[ir]abilia > m[ar]avilha; r[esse]care > r[as]gar; [no]vacula > 

[na]valha; [ve]rrere > [va]rrer (COUTINHO, 1976). Por extensão, acreditamos que essas 

consoantes favoreceriam, com boa probabilidade, as variantes vocálicas médias baixas [, ] e 

a quase-alveolar [i]. O favorecimento de [i] (.67) ocorre, com probabilidade razoável, em 

contextos com alveolares precedentes. Com índice não acentuado a média baixa posterior [] 

(.58) também é favorecida, mas, os outros resultados contrariam a suposição inicial, a 

exemplo dos favorecimentos das variantes médias altas [e] (.56/.51 ) e [o] (.57) e da alta [u] 

(.55). 

Como a articulação das alveopalatais /t, d, , / é feita com o levantamento da 

lâmina da língua na parte anterior do palato duro, isso representaria uma tendência ao 

favorecimento das variantes vocálicas altas [i, u]. Mas, essas consoantes também possuem 

aproximação articulatória às variantes pré-palatais [e, ], articuladas na confluência entre os 

alvéolos e o palato duro. Os resultados confirmam as previsões, em parte, pois revelam o 

favorecimento da alta posterior [u] (.68) em contextos com alveopalatais precedentes e da 

média alta anterior [e] (.70) com alveopalatais subsequentes. Todavia, o favorecimento da 

média alta [o] (.68), com boa probabilidade, é algo que foge às expectativas. 

As palatais /, / são emitidas com o corpo da língua levantado e, por isso, são 

consoantes altas. Contudo, quando precedentes, tendem a desfavorecer o alçamento de /o/ 

como se realizassem uma dissimilação, mas não causariam impedimentos à ocorrência de [u] 

quando em contextos subsequentes, a exemplo do que se verifica desde uma perspectiva 

diacrônica, como em cognatum > cunhado. A dissimilação ocorreria, possivelmente, devido à 

aproximação articulatória entre essas consoantes e as vogais pós-palatais [o, ], articuladas 

nas proximidades da parte posterior do palato duro. Os resultados fazem jus a essa maior 

tendência, pois exibem uma probabilidade razoável de favorecimento da média alta [o] (69) 

com palatais subsequentes. Também há boa probabilidade de ocorrência da variante média 

baixa [] (.77) e isso não surpreende visto que o // possui um aspecto articulatório aberto.  

O levantamento da parte posterior da língua contra o palato mole caracteriza a 

articulação das velares /k, g/. Essas consoantes possuem maior aproximação articulatória à 

variante quase-velar [u], cuja articulação ocorre com a elevação da língua em direção ao véu 

palatino, mais especificamente em direção ao palato mole. No entanto, como o ponto 
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articulatório dessas consoantes não é fixo, a língua pode avançar ou retornar em decorrência 

da vogal com que se combina. Os resultados correspondem ao ponto articulatório variável 

dessas consoantes, pois há o favorecimento das médias baixas [, ] (.73/.54) e da média alta  

[o] (.56). Contudo, os índices elevados para o favorecimento da variante alta anterior [i] 

(.86/.95), em contextos com velares precedentes e subsequentes, fogem à previsão inicial.  

As glotais [h, ] são líquidas e, por isso, são mais abertas que as demais consoantes. 

Esses segmentos se realizam no falar marabaense de forma semelhante aos alofones correntes 

em Belo Horizonte, ou seja, as glotais marabaenses são brandas ou aspiradas [h, ]. Como a 

língua se mantém plana durante as emissões dessas consoantes, elas favoreceriam, sobretudo, 

as variantes médias baixas [, ]. Apesar de os resultados mostrarem o favorecimento da 

média alta posterior [o] (.70/.52) e da alta [u] (.53), as maiores probabilidades de ocorrência 

são confirmadas para as médias baixas [] (.79/.85) e [] (.72).  

Em suma, a distribuição dos pesos favoráveis mostra que as probabilidades de 

ocorrência das variantes vocálicas [i, u] são acentuadas. A variante anterior [i] alcança os 

pesos relativos mais elevados tanto em contextos precedentes, quanto em contextos 

subsequentes. Por sua vez, a variante posterior [u] tem maior destaque apenas em contextos 

subsequentes. Veja:  

[] — laterais precedentes (.80), glotais precedentes(.79) e subsequentes (85);  

[e] — alveopalatais precedentes (.70) e nasais subsequentes (.89);  

[i] — africadas (1.00), tepe (.90) e bilabiais (.91) precedentes e velares subsequentes (.95);  

[] — oclusivas precedentes (.74) e glotais subsequentes (.72);  

[o] — labiodentais precedentes (.72) e nasais subsequentes (.72); 

[u] — africadas (.86), nasais (.80) e labiodentais (.76) subsequentes. 

 

4.2.3.2 Atuação da vogal da sílaba subsequente sobre as variantes vocálicas pretônicas 

Há muito que o fenômeno da harmonização vem sendo descrito na língua 

portuguesa. Em 1937, Sousa da Silveira observou as pronúncias d[e]vi x d[i]vi, d[e]via x 

d[i]via, d[e]víamos x d[i]víamos e r[e]mete x r[]mete. O foneticista explicou que as 

alternâncias na pronúncia do verbo dever ocorriam por influência da vogal alta /i/ na sílaba 

subsequente, por sua vez, as alternâncias na pronúncia de remeter seriam resultantes da 

atuação da vogal média alta // subsequente (CÂMARA Jr., 1977). 

Em seus estudos sobre o falar da cidade do Rio de Janeiro, Câmara Jr. (1977) 

mencionou que a pronúncia ―coloquial tensa‖ resistia, nitidamente, à harmonização vocálica.  
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Mas, o autor admitiu que, em regra, os vocábulos mais usados se fixavam com a forma 

harmonizada, sobretudo, na pronúncia ―coloquial frouxa‖, a exemplo de p[i]ar, s[u]ar, f[i]rir 

e s[i]rvir. 

Tal como mencionamos no capítulo 02, o estudo de Bisol (1981) revelou, 

detalhadamente, os fatores condicionantes da harmonização vocálica e, com isso, pode 

caracterizar esse processo como uma regra gramatical do português. A autora constatou que 

havia grande regularidade na atuação de certos ambientes fonéticos sobre as médias 

pretônicas. Logo, concluiu que essa regra é responsável por alternâncias como c[o]ruja x 

c[u]ruja, m[e]nino x m[i]nino e isso ocorreria pelo fato de as médias pretônicas /e, o/ 

assimilarem a altura da vogal da sílaba subsequente.  

Bisol (1981) dá a entender que essa instabilidade refletiria características antigas do 

português. A autora também enfatiza que, na atualidade, o alçamento não seria objeto de 

estigmatização. Discordamos, em parte, desse argumento quanto ao aspecto avaliativo do 

alçamento, pois, na CF de Marabá, verifica-se que as ocorrências de alguns vocábulos com 

alçamento são alvo de atitudes sociolinguísticas negativas por parte dos falantes, como 

c[i]bola e c[u]légio. 

No estudo que ora realizamos, a atuação da vogal subsequente foi analisada para 

verificarmos como a harmonia vocálica se processa no falar marabaense. Observe o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4.3: Atuação da vogal da sílaba subsequente sobre as variantes pretônicas no falar 

marabaense 
FATORES [] [e] [i] [] [o] [u] 

Vogais altas [i, u] - .55 .81 - - .82 

Vogais médias altas [e, o] - .81 - - .82 - 

Vogais médias baixas [, ] e baixa [a] .80 - - .84 - - 

Vogais tônicas - .54 .51 - - .59 

Vogais átonas .56 - - .61 .56 - 

Vogais orais  - .64 - - .55 .56 

Vogais nasais .79 - .68 .87 - - 

 

A altura vocálica é o aspecto mais relevante dentre os que analisamos e isso se 

confirma mediante os pesos relativos elevados. O estudo de Bisol (1981) colocou ênfase nos 

processos de harmonização relacionados ao alçamento de /e, o/ e, com isso, constatou que a 

homorganicidade era um dos fatores que desencadeavam a elevação, como em n[i]n[i]mo e 

c[u]r[u]já. Além disso, a autora observou que a vogal /o/ também era alçada a [u] devido à 

atuação da vogal alta subsequente /i/, como em c[o]rtina x c[u]rtina.  



122 

 

A elevação motivada pelas homorgânicas [i, u] (.81/.82) é fortemente evidenciada no 

falar marabaense, mas, os resultados desta pesquisa, a exemplo do que fora constatado por 

outros estudos em outras CF
43

, evidenciam que a harmonia vocálica também é motivada por 

outros fatores: 

 As variantes médias baixas [, ] (.80/.84) apresentam elevadas probabilidades de 

ocorrência quando a sílaba subsequente possui vogal média baixa [, ] ou baixa [a], 

como em p[]l[a]do, []l[]trica, p[]l[]ta, c[]l[a]do, c[]l[]ga e f[]f[]ca;  

 As variantes médias altas [e, o] (.81/.82) possuem elevada probabilidade de ocorrência 

quando a sílaba subsequente apresenta vogal média alta [e, o], é o caso de 

f[e]v[e]reiro, [e]l[o]giu, f[o]f[o]queiro e sab[o]n[e]te. 

A intensidade vocálica, segundo Bisol (1981), não seria um requisito para 

desencadear a harmonia vocálica. Como verificamos, as vogais tônicas tendem a favorecer as 

variantes vocálicas altas [i, u] (.51/.59) e as vogais átonas tendem a favorecer as variantes 

médias baixas [, ] (.56/.61). Mas, diante de índices tão modestos, somos levados concordar 

com Bisol (1981) sobre o fato de a intensidade não ser um fator essencial para a aplicação da 

harmonia vocálica.  

Para o aspecto nasalidade, em Silveira, R. C. P. (2008), encontramos indícios que 

nos fazem perceber que os abaixamentos de /e/, passando a [], e /o/, passando a [], em 

contextos com vogais nasais subsequentes, seriam resultantes de dissimilação. Em outras 

palavras, visto que as vogais médias nasais [ã, ê, õ], no padrão estandardizado do PB, têm sua 

base de articulação caracterizada pelo grau fechado, as ocorrências das pretônicas médias 

abertas [, ] resultariam de dissimilação quanto ao grau fechado nasal
44

. Essa pressuposição 

foi confirmada, pois os contextos com vogais nasais [ã, ê, õ], em sílabas subsequentes, são 

bastante produtivos para as ocorrências das variantes médias baixas [, ] (.79/.87).  

Em síntese, os pesos referentes à altura vocálica subsequente mostram probabilidades 

equilibradas de ocorrências das variantes vocálicas e isso se deve ao processo de 

harmonização. Os contextos com vogais tônicas ou átonas são pouco relevantes para se 

processar a harmonia vocálica. Por sua vez, o fator vogal nasal da sílaba subsequente possui 

maior tendência ao favorecimento das médias baixas [, ] devido ao processo de 

                                                           
43

 Esses autores são: Câmara Jr. (1977); Freitas (2001); Silva, M. B. (1989); Castro e Aguiar (2007); Graebin, 

(2008); Silva, W. K. L. (2009). 
44

 Silva, T. C. (2009, p. 84), menciona que o abaixamento da vogal média pretônica é regra quando a vogal 

tônica é nasal: ―Uma vogal média baixa [, ] ocorre em posição pretônica quando em posição tônica ocorre uma 

vogal nasal que na ortografia é marcada por ‗em/en‘ ou ‗om/on‘: setembro, noventa, colombo, redondo.‖ 
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dissimilação. Quando comparamos todas variantes, percebemos que [, o, u] alcançam os 

pesos mais elevados diante dos contextos vocálicos subsequentes. Veja: 

[] — Vogais médias baixas [, ], baixa [a] (.80) e vogais nasais [ã, ê, õ] (.76);  

[e] — Vogais médias altas [e, o] (.81); 

[i] — Vogais altas [i, u] (.81); 

[] — Vogais médias baixas [, ], baixa [a] (.84) e vogais nasais [ã, ê, õ] (.87); 

[o] — Vogais médias altas [e, o] (.82); 

[u] — Vogais altas [i, u] (.82). 

Portanto, a exemplo do que fora constatado por diversos autores, em estudos 

realizados noutras CF, os resultados desta pesquisa mostram que, no falar marabaense, as 

vogais médias pretônicas /e, o/ assimilam a altura da vogal da sílaba subsequente, 

configurando o fenômeno da harmonia vocálica enquanto pressuposto para o português em 

geral
45

.  

 

4.2.4 Classes de palavras 

  

Tabela 4.9: Atuação das classes de palavras sobre as variantes pretônicas no falar 

marabaense 
 

 

FATORES 

 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e]  [i] [] [o] [u] 

Ocorr.

/ % 

P. 

Rel. 

Ocorr.

/ % 

P. 

Rel. 

Ocorr.

/ % 

P. 

Rel. 

Ocorr. 

/ % 

P. 

Rel. 

Ocorr. 

/ % 

P. 

Rel. 

Ocorr. 

/ % 

P. Rel. 

Substantivos 430/63 .65 165/24 .40 83/12 .40 428/53 .50 215/27 .51 166/23 .51 

Verbos 352/39 .40 388/42 .61 173/19 .52 448/56 .54 203/25 .48 150/19 .48 

Adjetivos 101/54 .57 37/20 .33 48/26 .62 111/57 .56 46/24 .46 37/19 .49 

Numerais 28/31 .32 28/31 .48 33/37 .75 16/89 .88 1/6 .13 1/6 .20 

Advérbios 41/45 .46 36/39 .56 15/16 .49 22/46 .44 19/40 .64 7/15 .41 

Conectores
46

 2/7 .07 19/66 .90 8/28 .63 1/1 .02 32/40 .35 47/59 .89 

Interjeições
47

 8/62 .58 3/23 .42 2/15 .48 - - - - - - 

Pronomes
48

 - - - - - - 1/2 .02 20/45 .69 23/52 .82 

TOTAL 962 676 362 1028 537 432 

 

                                                           
45

 Os autores que descrevem a harmonização vocálica são os seguintes: Câmara Jr. (1977); Bisol (1981); Silva, 

M. B. (1989); Bortoni, Gomes e Malvar (1992); Freitas (2001); Celia (2004); Marques (2006); Castro e Aguiar 

(2007); Graebin (2008); Alves (2008); Silveira, A. A. M. (2008); Silva, S. K. L. (2009); Bortoni-Ricardo (2011); 

Rumeu (2012). 
46

 Como mencionamos na metodologia, o fator conjunções foi amalgamado ao fator preposições, ou seja, ambos 

os fatores foram agrupados na classe dos conectores. 
47

 O fator interjeições foi removido das rodadas finais devido à baixa quantidade de itens lexicais. 
48

 Não houve ocorrências de pronomes com as variantes pretônicas anteriores [, e, i].  
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Na tabela 4.9, vê-se que a vogal anterior [] é favorecida pelos substantivos (.65), 

adjetivos (.57) e interjeições (.58). Verifique os enunciados a seguir: ―... tem que consigui 

uma t[]rrîa, né?‖; ―... a opção s[]xual no garimpo, a pessoa tem que caí mermo.‖; 

―N[]gativo!‖. As classes desfavoráveis à variante [] são os conectores (.07), os numerais 

(.32), os verbos (.40) e os advérbios (.46).  

A vogal posterior [] é favorecida pelos numerais (.88), adjetivos (.56) e verbos 

(.54). Veja as ocorrências nos seguintes enunciados: ―N[]venta e seis.‖; ―... cunheço muita 

gente p[]brizinha que estudava lá ...‖;  ―... eu fui m[]rá cum ela...‖. Por sua vez, conectores 

(.02), pronomes (.02) e advérbios (.44) inibem a variante [], enquanto os substantivos (.50) 

apresentam neutralidade. 

Os conectores (.90), os verbos (.61) e os advérbios (56) são favoráveis à vogal 

anterior [e]. Atente para os enunciados a seguir: ―Meu pai ch[e]go aqui muito cedo...‖; ―... aí 

d[e]pois comecei trabaiá...‖. As classes desfavoráveis à variante [e] são os adjetivos (.33), os 

substantivos (.40), as interjeições (.42) e os numerais (.48).  

A vogal posterior [o] é favorecida pelos pronomes (.69), advérbios (.64) e 

substantivos (.51). Observe os enunciados na sequência: ―... ele tava na fase... de querê tá 

c[o]migo...‖; ―... a conta de luz vinha h[o]rrivelmente, grande mermo!‖; ―... tava achando 

que tinha p[o]dê nas mãos...‖. Por sua vez, os numerais (.13), os conectores (.35), os 

adjetivos (.46) e os verbos (.48) são inibidores da variante [o].  

As classes favoráveis à vogal anterior [i] são os numerais (.75), os conectores (.63), 

os adjetivos (.62) e os verbos (.52), como em: ―É, d[i]zessete.‖; ―... mas diminuiro mais... 

d[i]vido à orla arrumada...‖; ―... ela veio muito p[i]quena pra cá, né!?‖; ―Não, não [i]studei 

mais...‖. A variante vocálica [i] é desfavorecida pelos substantivos (.40), interjeições (.48) e 

advérbios (.49).  

A vogal posterior [u] é favorecida pelos conectores (.89), pronomes (.82) e 

substantivos (.51). Comprove nos enunciados a seguir: ―P[u]rque foi mais falta de 

interesse!‖; ―... essa mancha eu num levo c[u]migo.‖; ―As pr[u]fessora tinha negoço de 

apanhá de palmatória...‖. As classes inibidoras de [u] são os numerais (.20), os advérbios 

(.41), os verbos (.48) e os adjetivos (.49). 

Os índices da tabela 4.9 revelam que os substantivos (.65) são os que mais atuam 

favorecendo a variante vocálica média baixa anterior [], enquanto, os numerais (.88) são os 

que mais favorecem a média baixa posterior [].  Por sua vez, os conectores (.90) são os que 

mais favorecem a realização da média alta anterior [e], enquanto os pronomes (.69) e os 

advérbios (.64) são os que mais atuam favorecendo a média alta posterior [o]. A maior 
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incidência da variante alta anterior [i] ocorre em numerais (.75), enquanto os conectores (.89) 

e os pronomes (.82) são os mais favoráveis à realização da alta posterior [u] e com índices 

bastante elevados.  

Os maiores pesos relativos permitem constatar que, a exceção dos conectores, os 

substantivos, os numerais e os pronomes não constituem um padrão para os pares de variantes 

vocálicas anteriores e posteriores [, ], [e, o] e [i, u]. Mas, existe um padrão para esses pares 

entre as seguintes classes: 

 Adjetivos, favorecedores das médias baixas [, ] (.57, .56), como em int[]ligente e 

imp[]rtante; 

 Advérbios, favoráveis às médias altas [e, o] (.56, .64), é o caso de d[e]pois e 

p[o]steri[o]rmente; 

 Conectores, atuam favorecendo as altas [i, u] (.63, .89), por exemplo, d[i]vido e 

p[u]rque.  

Os resultados mostram que, dentre as classes abertas, só os adjetivos apresentam um 

padrão de favorecimento para as variantes médias baixas [, ]. Por sua vez, as variantes 

concorrentes possuem um padrão de condicionamento nas classes fechadas, ou seja, as médias 

altas [e, o] são favorecidas pelos advérbios, enquanto os conectores favorecem as altas [i, u]. 

Em síntese, com exceção de adjetivos, advérbios e conectores, as demais classes de palavras 

não apresentam semelhanças quando se compara o favorecimento de variantes vocálicas 

anteriores e posteriores.  

Ao destacarmos as classes abertas, percebemos que, em se tratando das variantes 

vocálicas anteriores, os substantivos apresentam regularidade quanto ao favorecimento da 

média baixa [], já os verbos são regulares no favorecimento das variantes mais altas [e, i]. 

No que concerne às variantes vocálicas posteriores, os verbos e os adjetivos são regulares 

quanto ao favorecimento da média baixa [], por sua vez, os substantivos apresentam 

regularidade no favorecimento das variantes mais altas [o, u]. Com isso, nota-se que as classes 

mais numerosas do léxico, substantivos e verbos, possuem atuações opostas. Veja: os 

substantivos condicionam a média baixa anterior [] e a média alta posterior [o], enquanto os 

verbos condicionam a média alta anterior [e] e a média baixa posterior [].  

Outro dado que chama atenção refere-se às variantes vocálicas altas [i, u] que, a 

despeito da menor frequência, estão presentes na maioria dos vocábulos categóricos, sejam 

eles substantivos, adjetivos ou verbos. Verifique: [i]scola, [i]strada, [i]stado,  m[i]ninos (s, 

inho), m[i]nina (s, inha), s[i]guinte, b[u]nito, d[u]ença, d[u]mingo, d[u]rmi etc. Como foi 
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suposto, isso pode ser um indicador de que, em Marabá, ocorra um processo de estabilização 

das variantes [i, u]. Vale ressaltar que os índices mais elevados das variantes altas vão de (.75) 

a (.89), configurando pesos muito relevantes. 

Diante do exposto, percebemos que o componente morfológico (classes de palavras) 

atua de fato sobre o comportamento das vogais médias pretônicas /e, o/. Logo, vemos que não 

se aplica ao português falado em Marabá, a generalização de que as classes fechadas seriam 

menos maleáveis à variação, pois o processo de alternância das variantes pretônicas atinge 

todas as classes de palavras nesse falar.  

Os resultados do estudo realizado em Bragança – PA (FREITAS, 2001) indicaram 

que, naquela localidade, os substantivos e os verbos não exerciam condicionamentos regulares 

pelos seguintes motivos: entre as variantes vocálicas anteriores, os substantivos favoreciam 

tanto a média alta [e] quanto à média baixa []; entre as variantes vocálicas posteriores, os 

verbos e os substantivos favoreciam tanto a média baixa [] quanto à média alta [o].  

Havendo em Marabá uma norma constituída, historicamente, pelo uso predominante 

das médias baixas [, ], chama atenção que entre conectores e verbos predomine a média alta 

[e]. Também se destacam os altos percentuais de [o] entre os pronomes. Consequentemente, 

isso nos faz cogitar a possibilidade de mudança em curso, a qual se configuraria da seguinte 

forma: 

 Em se tratando das variantes anteriores, é possível que a mudança esteja mais 

avançada entre conectores (66%) e verbos (42%), pois nessas classes os percentuais de 

[e] são superiores aos de []. Além do mais, haveria um espalhamento do processo 

sobre os advérbios cujo percentual de [e] é de (39%);   

 Quanto às variantes posteriores, existe a possibilidade de a mudança estar mais 

avançada entre pronomes, visto que esses vocábulos apresentam um percentual de 

ocorrência de [o] (45%) superior ao de [] (2%). Também é possível haver um 

espalhamento do processo entre advérbios (40%) e substantivos (27%). Essa última 

classe, apesar do baixo percentual de frequência da média alta [o], possui neutralidade 

em relação à média baixa []. 

Passemos agora às discussões a propósito dos seguintes fatores sociais: sexo, faixa 

etária e escolaridade.  
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4.3 Fatores Sociais 

Antes de iniciarmos a análise dos fatores sociais, faz-se necessário discutir a 

avaliação social sobre as variantes médias altas [e, o] e médias baixas [, ].  

Lucchesi (2006), atento à diversidade e à desigualdade dos contextos sociais, se opõe 

à ideia de uma única realidade linguística no Brasil. Por isso, o autor ressalta que a formação 

das duas grandes normas do português brasileiro se deu ou se dá por meio de processos 

diferenciados. Desse modo, a norma linguística culta, homogeneizadora, derivada dos usos 

linguísticos de uma elite escolarizada, e a norma linguística popular ou vernácula, 

diversificada, específica de cada CF, é procedente dos usos não-escolarizados.  

Como mencionado no capítulo 02, as médias altas ou fechadas [e, o] foram eleitas 

pela tradição gramatical a pronúncia padrão do português (OLIVEIRA, F., 1536; LIÃO, 

1576). Essas variantes são, portanto, as mais conservadoras e caracterizam a pronúncia típica 

do Centro-Sul e dos meios de comunicação de massa no Brasil (NASCENTES, 1953; 

SILVEIRA, R. C. P., 2008).  

Quanto ao uso das vogais médias pretônicas no Nordeste brasileiro, a norma 

linguística prestigiada e predominante é de origem popular ou vernácula, a saber, a pronúncia 

com o predomínio das variantes médias baixas ou abertas [, ], possivelmente implantadas e 

difundidas nessa região desde o Brasil colônia (SILVA, M. B., 1989; MARQUES, 2006; 

BORTONI-RICARDO, 2011). 

Como dissemos no início deste capítulo, o falar marabaense é caracterizado pela 

predominância de [, ], ou seja, a média baixa anterior [] possui 53% de frequência contra 

39% de [e] e a média baixa posterior [] apresenta 56% de frequência contra 30% da média 

alta [o]. Além disso, os dados históricos, apresentados no capítulo 01, atestam o pioneirismo e 

a predominância demográfica de nordestinos nessa cidade. Isso nos remete ao fato de que o 

sotaque ou pronúncia mais antiga, presente nas práticas sociais dessa cidade, se constitui com 

o predomínio das variantes abertas [, ] e essa é a norma linguística local que, supostamente, 

confere prestígio aos sujeitos nas redes sociais formadas por marabaenses nativos. 

Neste estudo analisamos os grupos de fatores sociais a seguir:  

- Sexo ― masculino e feminino;  

- Faixa etária ― 18 – 35 anos, 36 – 45 anos e 46 – 65+ anos;  

- Escolaridade ― baixa escolaridade, até 05 anos, até 09 anos, até 11 anos, até 12 anos e +/- 

15 anos de escolaridade.  
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4.3.1 Sexo 

 

Tabela 4.10: Distribuição das variantes pretônicas por sexo 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Feminino 430/58 .42 389/39 .56 184/18 .52 438/46 .45 306/32 .55 205/22 .49 

Masculino 532/53 .58 287/29 .44 178/18 .48 590/56 .55 231/22 .45 227/22 .51 

TOTAL 962 676 360 1028 537 432 

 

Vê-se, na tabela 4. 10, que os homens usam mais as variantes médias baixas [, ] 

(.58/.55) e a alta [u] (.51). Por sua vez, as mulheres usam mais as médias altas [e, o] (.56, .55) 

e a alta [i] (.52).  

Os pesos relativos são modestos e, por isso, demonstram equilíbrio quanto às 

probabilidades de ocorrência de variantes médias baixas [, ] e médias altas [e, o], contudo, 

revelam diferenças nas escolhas preferenciais de homens e mulheres.  

Na sequência, temos um gráfico com as frequências das variantes anteriores e 

posteriores por sexo: 

 

Gráfico 4.3: Distribuição das variantes pretônicas por sexo  

 

 

Conforme o gráfico o 4.3, os percentuais mostram que os homens são responsáveis 

por (53%) das ocorrências de [] e (55%) de []. Por sua vez, as mulheres respondem por 

(39%) das realizações de [e] e (32%) de [o]. No entanto, os valores percentuais mostram um 

empate técnico entre homens e mulheres em se tratando do uso das variantes alçadas [i, u] 

(18%, 22%). 
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Esses percentuais confirmam a hipótese de que homens e mulheres marabaenses têm 

preferências diferenciadas quanto às variantes pretônicas. Além do mais, podemos dizer que 

os homens marabaenses são os que mais adéquam sua fala à norma local, ou seja, eles são 

mais conservadores da pronúncia típica marabaense. Isso é demonstrado pelo maior uso das 

variantes abertas ou médias baixas [, ]. Enquanto, as mulheres são as que menos se 

adéquam à norma local, visto que usam mais as variantes fechadas ou médias altas [e, o]. 

Os resultados desta pesquisa, no que tange às escolhas de homens e mulheres 

marabaenses, coincidem, parcialmente, com o que dizem Razky, Lima e Oliveira (2012) no 

Atlas Linguísticos Sonoro do Pará. Segundo, os autores, as variantes abertas [, ] seriam as 

preferidas pelos homens marabaenses, ao passo que as mulheres preferem as variantes 

fechadas [e, o].  

Todavia, uma das discordâncias com o ALISPA reside no fato de o mesmo apontar 

um predomínio geral de [o] sobre [] na fala marabaense. Todavia, como já dissemos, os 

resultados da pesquisa, ora realizada, mostram que as ocorrências de [, ] são mais 

frequentes que as de [e, o]. 

Nossa hipótese sobre as preferências linguísticas de homens e mulheres se apoia na 

tese laboviana segundo a qual, em processos de variação, por um lado, os homens seriam mais 

propensos ao uso de variantes linguísticas não padrão, por outro lado, as mulheres tenderiam 

ao uso das formas socialmente prestigiadas ou que refletem a norma padrão e isso seria uma 

estratégia para fugir à estigmatização linguística (Cf. LABOV, 1990).  

Desde a década de 50, muitos trabalhos vêm constatando diferenças linguísticas 

relacionadas ao sexo/gênero. Apresentamos a seguir um quadro com alguns desses estudos: 
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Quadro 4.4: Usos linguísticos associados ao sexo/gênero dos falantes 
 

ESTUDOS 

MULHERES HOMENS 

Variantes socialmente 

prestigiadas  

Variantes socialmente 

desprestigiadas 

Forma verbal gerundiva do inglês – ing. 

walking, breaking, talking etc. (FISCHER, 

1958) 

Pronúncia velarizada do sufixo  Pronúncia dental do sufixo  

Realização fonética variável das oclusivas [t] e 

[d] em final de sílaba no inglês falado em 

Detroit (WOLFRAN, 1969) 

Manutenção das oclusivas 

(walked, wanted, received, past, 

recurrent, accept...) 

Supressão das oclusivas 

(walke, wante, receive, 

pas, recurren, accep...) 

A estratificação social do inglês de New York 

com base na realização retroflexa do [r] pós-

vocálico, como em card, car, fourt, fourth... 

No ano de 1966 (LABOV, 2008) 

Pronúncia retroflexa do [r] em 

posição pós-vocálica  

Supressão do [r] em 

posição pós-vocálica  

Centralização de /ay/ e /aw/ em Martha‘s 

Vineyard, como em right, life, like, out, house, 

doubt... Trabalho realizado em 1972 

(LABOV, 2008) 

Comportamento modesto nos 

processos de centralização de 

/ay/ e /aw/ 

Liderança nos processos 

de centralização de /ay/ e 

/aw/ 

Alternância entre os pronomes nous (nós) e on 

(a gente) no francês falado em Montreal - 

Canadá (LABERGE, 1977) 

Nous allons au cinema. On va au cinema. 

Realização variável da vibrante em grupos 

consonantais na variedade carioca do PB 

falado (MOLLICA, PAIVA & PINTO, 1989) 

problema, proprietário, 

propriedade 

pobrema, propietário, 

propiedade 

Emprego variável das formas ―você‖ e ―tu‖ na 

variedade carioca do PB falado (PAREDES 

SILVA, 1996) 

Você quer uma cerveja? Tu quer uma cerveja? 

Fenômeno variável da concordância nominal 

no PB falado (SCHERRE, 1996) 

As festas das cidades grandes. As festa das cidade grande. 

Variações dos fonemas palatais lateral e nasal 

no falar de Marabá-Pa (SOARES, 2002) 

Maior tendência à manutenção 

das palatais, como em fo[]a e  

ma[]ã  

Maior tendência à 

iotização, por exemplo, 

fo[]a e mã[]ã 

Usos linguísticos em redes sociais de Belfast 

– Irlanda (MILROY, L., 1987; MILROY, J., 

1992) 

Alçamento de //, frequente em 

estilos de fala dos maiores 

centros urbanos  

Posteriorização de /a/, 

típico de estilos de fala de 

pequenas cidades  

Fonte: elaboração própria a partir dos trabalhos revisados. 

 

Esses resultados podem causar certa estranheza, visto que, na história das conquistas 

sociais no mundo, as mulheres, em prol de emancipação e empoderamento, se confrontam 

com valores hegemônicos. A despeito desse espanto, há muito tempo a Sociolinguística vem 

constatando esse comportamento em processos de avaliação linguística.  

Calvet (2002), ao analisar comportamentos linguísticos de homens e mulheres, 

associou a segurança aos primeiros e a insegurança as segundas. Por meio de testes, o autor 

verificou que a maioria das mulheres, usuárias de formas prestigiosas, tendia à subvalorização 

da própria fala e à supervalorização dos usos considerados standard. Os homens, por sua vez, 

raramente subvalorizavam a própria fala. Isso demonstrava que, em face do comportamento 

social, homens e mulheres possuíam atitudes sociolinguísticas diferenciadas quanto às formas 

linguísticas em variação: 
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 [...] vemos que o comportamento linguístico aqui está ligado a um comportamento 

social mais geral. Poderíamos então dizer inversamente que os homens não sentem 

necessidade de questionar seu modo de falar, que eles o consideram legítimo. E 

essas duas interpretações complementares nos levam ao binômio 

segurança/insegurança linguística. Fala-se de segurança linguística quando, por 

razões sociais variadas, os falantes não se sentem questionados em seu modo de 

falar, quando consideram sua norma a norma. Ao contrário, há insegurança 

linguística quando os falantes consideram seu modo de falar pouco valorizado e têm 

em mente outro modelo, mais prestigioso [...] (CALVET, 2002, p. 63 – 64, grifos do 

autor).  

De acordo com a Sociolinguística Crítica, a sociedade apresenta olhares ou imagens 

idealizadas sobre a língua e esse processo constitui o que se tem chamado de normas ―[...] 

partilhadas por todos ou diferenciadas segundo certas variáveis sociais (o sexo, por exemplo) 

e que geram sentimentos, atitudes, comportamentos diferenciados.‖ (CALVET, 2002, p. 64, 

grifo nosso).  

 

4.3.2 Faixa etária 

 

Tabela 4.11: Distribuição das variantes pretônicas por faixa etária  
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

18 – 35 anos 236/36 .36 278/43 .63 139/21 .51 311/46 .42 230/34 .59 130/19 .46 

36 – 45 anos 364/53 .55 208/30 .46 113/16 .49 400/55 .54 161/22 .44 162/22 .52 

46 – 65+ anos 362/55 .59 190/29 .41 110/17 .49 317/53 .54 146/24 .46 140/23 .52 

TOTAL 962 676 362 1028 537 432 

 

De acordo com os índices apresentados na tabela 4.11, os sujeitos mais jovens (18 a 

35 anos) têm maior preferência pelas variantes médias altas [e, o] (.63/.59) e pela alta [i] 

(.51). Por sua vez, os sujeitos das faixas etárias mais velhas têm maior preferência pelas 

variantes médias baixas [, ] e pela alta [u]. Observe:  

 36 a 45 anos - [, ] (.55, .54) e [u] (.52); 

 46 – 65+ anos – [, ] (.59, .54) e [u] (.52). 

Os pesos relativos, apesar de evidenciadores de preferências diferenciadas, revelam 

certo equilíbrio quanto às probabilidades de ocorrência de variantes médias baixas [, ] e 

médias altas [e, o]. Isso mostra quão forte é a concorrência entre variantes abertas [, ] e 

fechadas [e, o] diante do condicionamento das faixas etárias. 

Veja o gráfico a seguir: 
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Gráfico 4.4: Distribuição das variantes pretônicas por faixa etária  

 
 

No gráfico 4.4, vê que os valores relacionados às faixas etárias mais velhas estão 

muito próximos nas realizações das três variantes [, , u], ou seja, os sujeitos com idades 

entre 36 a 45 anos são responsáveis por (53%) da frequência de [], (55%) de [] e (22%) de 

[u], semelhantemente, os sujeitos com idades entre 46 – 65+ anos respondem por (55%) da 

frequência de [], (53%) de [] e (23%) de [u].  

Em se tratando dos mais jovens (18 a 35 anos), a frequência no uso das variantes 

fechadas [e, o] é de respectivamente (43%, 34%). O uso da alta [i] tem uma frequência de 

(21%).  

Os resultados desta pesquisa, no que se refere à variável faixa etária, não corroboram 

as conclusões verificadas no ALISPA. Segundo Razky, Lima e Oliveira (2012), na cidade de 

Marabá, as variantes médias altas [e, o] seriam as preferidas tanto pelos sujeitos da faixa 

etária mais jovem (19-30) quanto pelos sujeitos da faixa etária mais velha (40-70). Como 

vimos na tabela 4.11 deste estudo, os sujeitos mais velhos apresentam os mais elevados 

percentuais de uso das médias baixas [, ]. 

 

4.3.2.1 Mudança em curso? 

Como os resultados mostram que os jovens e as mulheres têm maior preferência 

pelas variantes [e, o], não-constituidoras da norma local, supomos que uma mudança esteja 

em andamento na CF de Marabá.  

No estudo realizado em Belfast – Irlanda do Norte, Milroy, L., (1987) e Milroy, J. 

(1992) evidenciaram que as mulheres, após ingressarem no mercado de trabalho, 

enfraqueciam os laços com a rede social local, pois já não estavam restritas ao convívio com a 
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família e com pessoas da vizinhança, ou seja, elas já não exerciam só o papel de donas de 

casa, e, em função disso, passavam a fazer maior uso das variantes linguísticas prestigiadas. 

Os autores perceberam que os laços fracos do falante com sua rede social local motivava o 

uso de formas linguísticas padrão e vice-versa. 

Poderíamos desqualificar o argumento das redes sociais alegando que o quadro 

sócio-cultural de Marabá, por ser de integração e miscigenação, proporciona grande 

mobilidade aos sujeitos marabaenses de todos os sexos e faixas etárias, algo bem diferente das 

segregações e conflitos entre protestantes e católicos de Belfast. Contudo, no que diz respeito 

às variantes pretônicas, supomos que as diferentes preferências dos sujeitos marabaenses 

estejam, em certa medida, correlacionadas as suas redes de relações.  

De acordo com o pressuposto das redes sociais, há maior resistência às pressões 

oriundas de valores hegemônicos, inclusive os linguísticos, em sujeitos inseridos nas redes 

com vínculos multiplex ou multilineares: amizades de infância, vizinhança, parentesco, 

membresia da mesma igreja, associados do mesmo clube etc. Esse tipo de rede, 

territorialmente definida ou de tessitura miúda, possuiria poder para reforçar sistemas 

normativos locais (MILROY, L., 1987).  

Processo contrário seria observado em sujeitos inseridos em redes com vínculos 

uniplex ou unilinear (funcionário/patrão). Esse tipo de rede, territorialmente indefinida ou de 

tessitura larga, com o tempo, causaria baixa estima em relação à cultura local ou rejeição à 

mesma, além do mais, abriria espaços para uma maior aceitação dos valores hegemônicos, 

inclusive os linguísticos (MILROY, L., 1987).  

Com essa exposição teórica, não estamos insinuando que os homens mais velhos não 

estejam inseridos em redes uniplex (relações sem intimidade) ou que os jovens e as mulheres 

não façam parte de redes multiplex (com densidade de relacionamentos). O que afirmamos é 

que os primeiros são menos influenciados por redes de laços fracos (empregado/patrão). Por 

sua vez, os jovens e as mulheres são menos sensíveis às pressões das redes de laços fortes 

(vizinhança etc.). 

 Essa suposição é alimentada pelo fato de muitos  jovens e  mulheres terem revelado 

insegurança linguística, antes, durante e após as entrevistas, a ponto de externarem 

enunciados como: ―... Falei muito errado, né?‖, ―... Você qué vê se eu falo errado, né?‖, ―... 

Eu tento falá certo‖, ―... Marabaense fala muito errado‖.  
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Quanto aos homens de meia idade e mais velhos, devido ao fato de terem nascido, 

residido ou ainda residirem na Velha Marabá, o reduto das famílias tradicionais
49

, esses 

sujeitos possuem redes sociais de laços fortes com outros marabaense nativos. Além disso, a 

maioria dos falantes mais velhos teve ou tem algum nível de aproximação com a elite nativa, 

seja por parentesco, vizinhança ou por ter compartilhado experiências de infância e 

adolescência numa época de forte integração entre os residentes da Velha Marabá: nos banhos 

de rio, nas escolas, nas festas, nas brincadeiras no Varjão
50

 etc.  

Os mais velhos alegaram que ―os forasteiros‖, os imigrantes com entrada a partir da 

década de 70
51

, trouxeram mais violência para a região, grilaram a maior parte terras, 

compraram o comércio e ocuparam parte dos melhores empregos públicos. Fora esses 

momentos de desabafos etnocêntricos, na maior parte do tempo, esses sujeitos exaltam o 

potencial econômico da cidade, lembram-se, com nostalgia, dos tempos da juventude e, com 

isso, demonstram reter o passado e considerá-lo melhor que o momento atual.  

Em momento algum foram percebidos indícios de insegurança linguística na fala dos 

sujeitos das faixas etárias mais velhas. Quanto a esse tipo de comportamento, Labov (1999) 

afirma que a constância dos falantes mais velhos no uso do vernáculo mostra que entre os 

mesmos há pouca motivação para mudanças
52

.  

Por um lado, os sujeitos com idades acima dos 45 anos adquiriram sua norma 

vernacular antes da década de 70 e, devido a isso, é possível que o contato com os falantes do 

Centro-Sul não os pressione rumo à mudança, ou seja, não é devido à influência linguística 

que esses sujeitos vão mudar seus sotaques característicos. Por outro lado, a geração mais 

jovem, sobretudo, a nascida a partir da década de 80, demonstra ter apreendido tanto o 

sotaque local, tipicamente nordestino no que diz respeito aos usos de [, ], quanto aspectos 

dos falares centro-sulistas, a exemplo do uso das variantes pretônicas fechadas [e, o]. 

Partindo da evidência de que o falar típico marabaense se constitui com o predomínio 

das variantes médias baixas [, ], tudo indica que os jovens e as mulheres assimilem o uso 

das médias altas [e, o] depois da definição de seu sotaque sob os moldes da norma local. 

Conforme diz Labov (1999), muitos falantes adquirem novos usos linguísticos depois que 

seus padrões vernaculares já estão definidos, ou seja, como uma sobreposição. 

                                                           
49

 A expressão família tradicional faz referência às primeiras famílias a se instalarem na localidade. 
50

 Área de várzea com vegetação nativa às margens do Rio Itacaiúnas. 
51

 Imigrantes procedentes do Centro-Sul. 
52

 No estudo sobre A estratificação social do inglês na cidade Nova York, em 1966, Labov (2008) constatou que 

os falantes mais velhos tendiam a preservar as formas linguísticas mais antigas. 
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Para Labov (1999, 2001), os jovens e as mulheres são os líderes canônicos da 

mudança linguística, ou seja, suas preferências linguísticas indicam a direção para onde se 

dirige a CF. Conforme diz o autor, os sujeitos dos diferentes sexos e as sucessivas gerações 

mudam sua forma de falar e esse fato é uma evidência para os atos identitários que 

diferenciam os comportamentos de gênero e de faixas etárias (LABOV, 2001).  

Chegamos a um ponto crucial dessa discussão, a identidade dos falantes. Apesar de 

as variantes linguísticas, desempenharem igualmente suas funções comunicativas, o mesmo 

não pode ser dito sobre os valores simbólicos que elas representam para os diferentes sujeitos. 

Essa premissa nos permite generalizar o seguinte: a adesão ao uso de formas típicas da norma 

popular manifesta, possivelmente, maior identificação com os valores locais, o contrário 

também é válido (Cf. LABOV, 2008). 

No estudo sobre A história social de uma mudança de som na ilha de Martha’s 

Vineyard (1962), nos E. U. A., Labov (2008) constatou que os jovens nativos, à medida que 

mudavam para o continente ou quando perdiam a identificação com os valores locais, tendiam 

ao maior uso de formas linguísticas não vernaculares. Os jovens que residiam na ilha e 

preservavam sua identidade, não exibiam sinais de mudanças e apresentavam as maiores 

frequências no uso das formas vernaculares, superando os indivíduos mais velhos.  

Para ampliar nossa compreensão das diferenças linguísticas entre sujeitos de 

diferentes sexos e faixas etárias, não podemos ignorar os contatos linguísticos decorrentes da 

inserção no mercado. É fato que a maioria dos sujeitos entrevistados encontra-se atuando, 

como também é fato que a maior parte do comércio e das indústrias de Marabá (frigoríficos, 

laticínios, mineradoras e siderúrgicas), é gerenciada ou pertence a imigrantes do Centro-Sul. 

Além disso, cargos públicos de chefia, em órgãos estaduais e federais (sobretudo o exército), 

são ocupados por sujeitos oriundos dessa região.  

Nesses ambientes de trabalho, provavelmente ocorrem difusões varietais e processos 

de acomodação em ambas as partes (imigrantes e nativos), mas, como nesses locais há 

relações de poder que conferem status diferenciados aos sujeitos, é provável que os jovens e 

as mulheres marabaenses estejam se adequando aos padrões de fala de seus patrões ou 

superiores. Em outras palavras, é possível que o contato varietal influencie a escolha das 

variantes altas [e, o]. 

Quanto à motivação para o uso de variantes concorrentes, Weinreich, Labov e 

Herzog (2006) afirmam que os sujeitos, na CF, usam formas linguísticas diferentes devido aos 

significados sociais da alternância para cada grupo. Logo, a preferência pelas variantes 

médias baixas [, ], entre os homens mais velhos, parece ser motivada por processos 



136 

 

avaliativos decorrentes da variável identidade local. Contrariamente, é possível que a 

pronúncia com [, ] seja avaliada negativamente por jovens e mulheres e isso, 

provavelmente, os torna mais suscetíveis ao status ou prestígio das variantes típicas do 

Centro-Sul, a saber [e, o].  

Em suma, os dados desta pesquisa revelam indícios de uma mudança em curso na CF 

de Marabá, a qual se evidencia pelo predomínio de [e, o] na pronúncia dos falantes mais 

jovens e das mulheres. 

Passemos à discussão do fator escolaridade, gerador de atitudes sociolinguísticas 

positivas quanto à norma padrão e de atitudes negativas quanto ao vernáculo.  

 

4.3.3 Escolaridade 

 

Tabela 4.12: Distribuição das variantes pretônicas por escolaridade 
 

 

FATORES 

VARIANTES ANTERIORES VARIANTES POSTERIORES 

[] [e] [i] [] [o] [u] 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

ocorr./ 

% 

P. 

Rel. 

Baixa 

escolaridade 

175/50 .54 86/24 .33 91/26 .69 193/58 .54 69/21 .44 71/21 .51 

Até 5 anos 178/49 .49 119/33 .48 63/17 .51 157/48 .45 92/28 .52 79/24 .53 

Até 9 anos 166/52 .53 91/29 .47 60/19 .56 165/47 .42 97/28 .52 87/25 .56 

Até 11 anos  162/49 .53 116/35 .54 51/16 .39 184/55 .58 88/26 .48 64/19 .45 

12 anos  149/46 .48 125/38 .58 51/16 .43 190/54 .52 92/26 .46 71/20 .53 

+/- 15 anos 132/42 .42 139/44 .64 46/15 .41 139/47 .49 99/33 .58 60/20 .41 

TOTAL 962 676 362 1028 537 432 

 

Na tabela 4.12, vê-se que a variante anterior [] é o uso preferencial dos sujeitos com 

as escolaridades a seguir: baixa (.54), com até 09 (.53) e 11 anos (.53). Por sua vez, a média 

baixa posterior [] também é preferida por falantes com baixa escolaridade (.54), além deles, 

os sujeitos com até 11 (.58)  e 12 anos (.52) de frequência escolar utilizam mais a variante []. 

A média alta anterior [e] é preferida por indivíduos com os tempos de escolaridade a 

seguir: até 11 (.54), 12 (.58) e mais ou menos 15 anos (.64). A média alta posterior [o] 

também é mais utilizada por falantes com mais ou menos 15 anos de escolaridade (.58), além 

deles, os sujeitos com frequência escolar de até 05 (.52) e 09 anos (.52) têm preferência pela 

variante [o]. 

As variantes altas [i] e [u] são as preferidas pelos falantes com baixa escolaridade 

(.69/.51) e por aqueles que possuem frequência escolar de até 05 (.51, .53) e 09 anos (.56, 
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.56). A variante [u] é muito recorrente na fala dos indivíduos com 12 anos de escolaridade 

(.53). 

Observe o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4.5: Distribuição das variantes pretônicas por escolaridade 

 

 

Percebe-se, pela projeção do gráfico 4.5, que o uso da média baixa anterior [] 

diminui nos maiores níveis de escolaridade, ou seja, essa variante apresenta (52%) de 

frequência na fala de sujeitos com até 09 anos de escolaridade, mas, diminui para (42%) na 

fala dos sujeitos com alta escolaridade (graduandos e graduados), uma redução de (10%).  

Por sua vez, as frequências de uso da média baixa posterior [] são expressivas tanto 

entre os sujeitos com baixa escolaridade (58%), quanto entre os que cursam o ensino médio 

(55%) ou que já o concluíram (54%). Mas esse uso é menos acentuado entre graduandos e 

graduados (+/- 15 anos) (47%), havendo uma diminuição de [] em (9%). 

O uso da média alta anterior [e] sobe à medida que aumenta a escolaridade, ou seja, a 

frequência dessa variante, que é de (24%) entre os sujeitos com baixa escolaridade, chega a 

(44%) entre os indivíduos com a mais alta escolaridade (+/- 15 anos), um aumento de (20%).  

Em se tratando da média alta posterior [o], da baixa escolaridade ao ensino 

fundamental seu uso aumenta em (7%). Apesar da queda de (2%) no ensino médio, o uso de 
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[o] aumenta na fala de sujeitos com a maior escolaridade (graduando e graduados), chegando 

a (30%), um aumento total de (12%). 

Também verificamos que o uso da variante alta anterior [i] tem uma redução de 

(11%) à medida que aumenta a escolaridade, mas o fator escolaridade demonstra não ter 

efeito sobre a posterior [u], pois seu uso diminui apenas (1%) da baixa para a mais alta 

escolaridade (+/- 15 anos).  

Esses resultados confirmam que a escolaridade exerce influência sobre 05 das seis 

variantes pretônicas em Marabá, a saber, [, e, i, , o]. Em outras palavras, à medida que 

aumenta a escolaridade, os marabaenses empregam mais as variantes [e, o], eleitas padrão 

pela tradição gramatical, meios de comunicação de massa e falar centro-sulista. Em sentido 

oposto, com o aumento dos anos escolares, os marabaenses diminuem o uso das variantes 

constituidoras da norma vernacular local [, ]. 

As preferências quanto às variantes pretônicas mostram que, na CF de Marabá, 

ocorre a competição entre duas normas norteadas por sistemas avaliativos distinto, a saber: a 

norma culta, respaldada pela tradição prescritiva escolar, pela difusão dos meios de 

comunicação de massa e pelo status sócio-econômico dos imigrantes procedentes do Centro-

Sul; e a norma vernacular local, amparada pela tradição, cultura, solidariedade e resistência 

ao processo de mudança. 

Segundo Labov (2001), nas mais altas escolaridades, a adesão do falante à norma 

culta se deve à correlação entre ensino e prestígio. Em outras palavras, atitudes 

sociolinguísticas são geradas pelos padrões culturais decorrentes do ensino escolar de língua, 

pois, o que foi aprendido na escola reforça o status das variantes padrão. De acordo com 

Mollica (1998), os fenômenos que sofrem o efeito do fator escolaridade estão, sobretudo, nos 

níveis fonéticos, na pronúncia.  

Com base em Labov (1999) e Mollica (1998), acreditamos que o ensino, enquanto 

processo desencadeador de crenças, atitudes e hábitos linguísticos, ocasione uma 

sobreposição gradual da pronúncia padrão sobre a pronúncia vernacular dos marabaenses, 

mas esse processo só atinge seu ápice na mais alta escolaridade, quando ambas as variantes 

médias altas [e, o] predominam.  

Apesar do uso das pretônicas passar despercebido entre a maior parte dos falantes, o 

mesmo não pode ser dito em relação aos professores de língua portuguesa. Por isso, outro 

dado que alimenta nossa hipótese sobre a ação normativa da escola, em Marabá, ocorre na 

alfabetização, durante o ensino das letras. Nessas situações, muitos professores tendem a 

pronunciar /e, o/ como [e, o], ou seja, mantendo o timbre fechado.  
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De acordo com Mollica (1996, 1998), a pressão escolar também se manifesta através 

das ações prescritivas/normativas de professores que visam impedir o uso do vernáculo pelo 

aluno. Segundo Labov (2001), à ação padronizadora do ensino pode configurar o perfil 

linguístico de uma CF. 

Em suma, os resultados alimentam nossa suposição de que a escolaridade contribua 

para a mudança ora em andamento na CF de Marabá, isto é, a interferência da escola 

marabaense, apesar de sucinta, pode estar alterando os padrões normativos vernaculares 

quanto às variantes pretônicas.  

No estudo realizado em Bragança, Freitas (2001) constatou que a média alta anterior 

[e] era favorecida pela mais alta escolaridade, a média baixa anterior [] pelo nível 

fundamental e a alta posterior [u] pela baixa escolaridade. Como os resultados apresentaram 

índices muito próximos à neutralidade, a autora concluiu, diferentemente do que vemos em 

Marabá, que a escolaridade não permitia afirmações precisas sobre todas as variantes 

pretônicas naquela comunidade e, por isso, não podia confirmar a hipótese de que a 

escolaridade tivesse influência sobre as vogais /e, o/. 

 

4.3.4 Cruzamento de fatores  

Como os fatores gênero, idade e classe social interagem entre si, a observação dos 

mesmos, revela, com detalhes, quem são os líderes da mudança linguística (Cf. LABOV, 

2001). A tabela a seguir exibe a leitura cruzada dos pesos relativos referentes ao sexo, à faixa 

etária e à escolaridade dos sujeitos marabaenses.  

 

Tabela 4.13: Atuação do sexo, faixa etária e escolaridade sobre as variantes pretônicas  
Variantes Sexo Faixa etária Escolaridade 

 Fem. Masc. 18-35 36-45 46 –65+ Baixa 

esc. 

Até 5 

anos 

de esc. 

Até 9 

anos 

de esc. 

Até 11 

anos 

de esc. 

Até 12 

anos 

de esc. 

+/- 15 

anos 

de esc. 

[] - .58 - .55 .59 .54 - .53 .53 - - 

[e] .56 - .63 - - - - - .54 .58 .64 

[i] .52 - .51 - - - .51 .56 - - - 

[o] .55 - .59 - - - .52 .52 - - .58 

[] - 55 - .54 .54 .54 - - .58 .52 - 

[u] - .51 - .52 .52 - .53 .56 - .53 - 

 

Na tabela 4.13, vê-se que, no geral, os pesos relativos não se distanciam muito, 

demonstrando interação entre os fatores sociais. Essa atuação conjunta revela as seguintes 

probabilidades quanto ao uso das variantes pretônicas: 
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 A média baixa  [] — é utilizada, preferencialmente, pelos homens das faixas etárias 

mais velhas, os quais possuem baixa escolaridade ou frequência escolar que vai do 6º 

ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio; 

 A média baixa [] — é mais utilizada pelos homens das faixas etárias mais velhas e 

com baixa escolaridade, essa variante também é preferida pelos sujeitos com tempo de 

escolaridade compreendido no ensino médio; 

 A média alta [e] — é utilizada, preferencialmente, por mulheres e jovens com as mais 

altas escolaridades (secundaristas, graduandos e graduados); 

 A média alta [o] — é mais utilizada por mulheres e jovens com tempo de escolaridade 

compreendendo no ensino fundamental (em curso ou concluído) ou com a mais alta 

escolaridade (graduandos e graduados); 

 A alta [i] — é utilizada, preferencialmente, por mulheres e jovens com tempo de 

escolaridade compreendido no ensino fundamental (em curso ou concluído); 

 A alta [u] — é mais utilizada pelos homens das faixas etárias mais velhas, com 

escolaridade fundamental (em curso ou concluída) ou média. 

O cruzamento dos fatores sociais nos coloca diante da seguinte polarização: as 

mulheres jovens e com alta escolaridade são as que mais contribuem para a mudança 

linguística em Marabá, pois são as que mais utilizam as médias altas [e, o]; os homens das 

faixas etárias mais velhas e com baixa escolaridade são que mais conservam a pronúncia 

vernacular dessa comunidade, pois são os que mais usam as médias abertas [, ]. De modo 

geral, esses são os grupos que mais se opõe quanto ao uso das variantes pretônicas em 

Marabá.  

Todavia, não podemos reduzir a discussão às preferência desses dois grupos, isso 

excluiria outros atores relevantes para o quadro de variação/mudança na referida cidade. 

Acreditamos que uma polarização mais abrangente (tendo de um lado mulheres e jovens e, do 

outro, homens e sujeitos mais velhos) nos permite uma melhor compreensão do fenômeno.  

 

4.4 Ocorrências não quantificadas  

Durante a observação dos dados de fala, identificamos uma série de itens lexicais 

com realizações assistemáticas das vogais pretônicas, muitas delas características de 

variedades não urbanas. Esses falares apresentam aspectos inovadores quando comparados ao 

português padrão, além disso, guardam aspectos antigos da língua devido, muitas vezes, à 
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falta de acesso de seus falantes à escola e aos meios de comunicação de massa, ambos fatores 

de padronização da língua em favor dos falares urbanos.  

Infelizmente, a padronização tem contribuído para um imaginário que desprestigia os 

sujeitos e os falares não urbanos. Ao longo da história do Brasil uma série de estereótipos 

passou a ser externada por denominações pejorativas, como: caipira, matuto, caboclo, caiçara, 

roceiro, pantaneiro etc.  

Contudo, desde meados do último século, milhões de sujeitos procedentes de áreas 

rurais migraram para o meio urbano e seria um engano pensar que fosse rápido o processo de 

ajustamento linguístico-cultural de todo imigrante a nova vida. Desse modo, suas variedades 

de fala seguem percursos diferenciados de mudança. Além do mais, nesses processos de 

acomodação dialetal é inegável que características desses falares, sobretudo fonéticas, 

venham sendo difundidas e assimiladas às variedades de fala urbanas (Cf. BORTONI-

RICARDO, 2005).  

Consoante essa interpretação, as ocorrências numeradas de 1 a 7,  frequentes no falar 

de marabaenses mais velhos ou com baixa escolaridade, demonstram que a variedade de fala 

de Marabá apresenta marcas típicas do português não urbano quanto às realizações das médias 

pretônicas. Por sua vez, as ocorrências com numeração 8 e 9 são correntes no falar de todos os 

sujeitos entrevistados e não configuram uma marca específica da variedade de fala não 

urbana. Vejamos os processos a seguir: 

1. Hipercorreções que transformam as altas [i, u] em médias baixas [, ] ou em médias 

altas [e, o]: pr[]mero/pr[e]mero; d[]reito/d[e]reito; pr[]vilejo/pr[e]vilégio; 

[]milde/[o]milde; []milhá/[o]milhá.  

2. Conversão da média alta posterior [o] em alta anterior [i]: pr[i]curá/p[i]ssuí, 

d[i]lúrido/d[i]lurimento. 

3. Inserção, após consoante muda, da média baixa [] ou da média alta [e]: 

b[]servação/b[e]servação; b[]turação/b[e]turação; ad[]vogado/ad[e]vogado; 

ob[]jeto/ob[e]jto. 

4. Aférese da pretônica inicial: []legante, []mancipô, []lefante, []biservadô, 

[]bijetivo, []brigado. 

5. Alçamento nasalizado da média alta anterior [e]: [e]conômico/[î]comônico; 

[e]ducação/[î]ducação; [e]xercito/[î]xercito; [e]xibido/[î]xibido; energia/[î]ergia; 

[e]xame/[î]xame; [e]xemplo/[î]xemplo; [e]xiste/[î]xiste. 

6. Alçamento nasalizado da média alta posterior [o]: t[o]mate/t[û]mate; 

c[o]mida/c[û]mida; c[o]zinha/c[û]zinha. 
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7. Médias altas [e, o] e altas [i, u] nasalizadas: d[ê]mônio, r[ê]médio, [ê]nergia, 

d[ê]mora, t[õ]mano, c[õ]mida, c[õ]perativa, [î]gual, [î]tália, [î]conômico.  

8. Alçamento das médias nasais [ê, õ]: [ê]fermo/[î]fermo; [ê]gulir/[î]gulir; 

s[ê]tir/s[î]ntir; [ê]contro/[î]ncontro; m[õ]tado/m[û]tado; t[õ]mano/t[û]mano; 

c[õ]mida/c[û]mida. 

9. Ocorrências categóricas de vogais pretônicas nasalizadas: [î]bora, [î]prego, [î]tão, 

[î]chente, [î]crenca, m[î]tira, [î]sina, [î]tendi, [î]terrá, [î]rrolado, [î]vejosa. 

Algumas dessas realizações resultam de dissimilação vocálica: 

pr[]v[i]légio/pr[e]v[i]légio, c[õ]pr[i]mento e c[õ]pr[i]mentar (saudar), []milde/[o]m[i]lde 

(dissimilação quanto à vogal pretônica alta [i]); f[õ]c[io]nário (dissimilação quanto ao 

ditongo oral). Outras resultam de assimilação ou harmonia vocálica: pr[e]m[e]ro (assimilação 

altura da vogal tônica média alta /e/); d[e]r/ei/to (assimilação parcial da altura do ditongo 

tônico oral /ei/); [î]c[õ]n/õ/mico (assimilação parcial da vogal nasal /õ/); [î]x/ã/me 

(assimilação parcial da vogal nasal /ã/);  b[]s[]rvação (assimilação da altura da média baixa 

[]); ad[]v[]gado (assimilação da altura da média baixa []); p[i]ssu[í], d[i]l[u]r[i]do 

(assimilação da altura da vogal alta /i/).  

Não nos aprofundaremos na discussão dessas realizações, pois as mesmas não são 

nosso foco principal de interesse. Nesse sentido, ao recorte deste trabalho também não 

interessa discutir se as variantes pretônicas, em contexto anterior ou posterior com consoantes 

ou vogais nasais, são ou não nasalizadas. A nasalidade e a nasalização não constituem o 

objeto de estudo deste. Conforme Silveira, R. C. P. (2008, p. 86), as vogais nasais apresentam 

o grau fechado categórico no PB, razão pela qual não fizeram parte de nossa amostra 

codificada e rodada. Em outras palavras, partindo do pressuposto de que todas as vogais 

fechadas compartilham o aspecto vocálico alto, as vogais médias altas nasais [ê, ô] quando 

alçam [î, û] apenas elevam seu grau de altura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo evidenciamos alguns aspectos relacionados à realização das vogais 

médias pretônicas /e, o/ na CF de Marabá, os quais são retomados, brevemente, nos 

parágrafos seguintes. 

Os índices percentuais indicam que as médias baixas [, ] são mais conservadas na 

pronúncia dos homens com meia idade e idosos cuja escolaridade seja baixa e/ou 

correspondente ao ensino básico. Apresentamos a seguir a correlação entre os fatores sociais e 

linguísticos mais produtivos quanto ao condicionamento dessas variantes: 

Média baixa anterior []                       (%) /Pesos R. 

Laterais precedentes                                                  .80 

Oclusivas subsequentes                                            .72 

Glotais precedentes                                                   .79 

Velares precedentes                                                  .73 

Palatais subsequentes                                                .77 

Glotais subsequentes                                                 .85 

Vogais baixas [, , a] subsequentes                        .80                                                          

Vogais nasais subsequentes                                      .79 

Sexo masculino                                              (53%) .58 

36-45 anos                                                      (53%) .55 

46 –65+ anos                                                  (55%) .59 

Baixa escolaridade                                         (50%) .54 

Média baixa posterior []                      (%) /Pesos R. 

Numerais                                                                   .88 

Oclusivas precedentes                                               .74 

Glotais precedentes                                                   .72 

—                                                                               — 

—                                                                               —   

—                                                                               — 

Vogais [, , a] subsequentes                                   .84                       

Vogais nasais                                                            .87 

Sexo masculino                                              (56%) .55 

36-45 anos                                                      (55%) .54 

46 –65+ anos                                                  (53%) .54 

Até 11 anos de escolaridade                           (58%).58 

 

Como antes da primeira década dos anos 2000 ainda não havia pesquisas sobre as 

vogais pretônicas em Marabá, não pudemos comparar dados em tempo real. Mas, o corpus 

desta pesquisa revela diferenças quanto ao uso das pretônicas em tempo aparente (contraste 

entre faixas etárias), ou seja, a fala dos sujeitos mais velhos indica que as formas linguísticas 

mais antigas a se difundirem, nesta CF, foram os segmentos pretônicos abertos [, ], os quais 

reproduzem a identidade linguística nordestina da maioria dos marabaenses. Além do mais, o 

uso dessas variantes parece ser prestigiado entre os sujeitos nativos.  

Todavia, essas constatações não explicam as outras facetas do processo de realização 

das vogais pretônicas na referida cidade e, por isso, outros pontos são destacados nos 

parágrafos a seguir.  

Os valores percentuais demonstram que as médias altas [e, o], as segundas mais 

frequentes em Marabá, são as preferidas por mulheres e jovens com escolaridade média e/ou 

superior. Tal como exposto e discutido no capítulo 2, essas variantes são as eleitas pela 

tradição gramatical e, por isso, são difundidas pela pressão normativa do ensino escolar e pela 

ação padronizadora das mídias de massa no Brasil. Em decorrência disso, o emprego das 

pretônicas [e, o] goza de um prestígio social mais amplo, pois a realização desses segmentos é 

idealizada como o padrão de pronúncia geral do PB, em detrimento dos padrões regionais.  
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Expomos, na sequência, os fatores extralinguísticos e linguísticos mais relevantes 

para a ocorrência das variantes médias altas [e, o] na CF de Marabá:  

Média alta anterior [e]                          (%) /Pesos R. 

 

Conectores                                                                .90 

Nasais subsequentes                                                  .89 

Alveopalatais precedentes                                        .70 

Vogais médias altas [e, o] subsequentes                   .81 

Sexo feminino                                                (39%) .56  

18-35 anos                                                      (30%) .63 

+/- 15 anos                                                     (44%) .64 

Média alta posterior [o]                        (%) /Pesos R.                                             

 

Nasais precedentes                                                    .72 

Labiodentais precedentes                                          .72 

Glotais precedentes                                                   .70 

Vogais médias altas [e, o] subsequentes                   .82 

Sexo masculino                                              (32%) .55 

18-35 anos                                                      (22%) .59 

+/- 15 anos                                                     (33%) .58 

Não podemos esquecer, conforme discutido no capítulo 01, que a União, desde a 

década de 70, vem integrando, a Amazônia Oriental aos interesses nacionais e globais. Com 

esse intuito, o poder governamental tem implantado relações de produção (grandes 

projetos minero-siderúrgicos e agropecuários) que se traduzem em relações de poder na 

região ((des)territorialização e (re)fundação). O resultado social dessas ações político-

econômicas, em Marabá, é a existência de uma numerosa classe trabalhadora representada, 

sobretudo, por imigrantes nordestinos, os quais são subjugados ao poder econômico de uma 

burguesia poderosa, formada em sua maioria, por imigrantes centro-sulistas.  

Um dos resultados atuais desse processo é a realidade linguística e sócio-cultural 

difusa da CF de Marabá que, apesar de ter uma base nordestina histórica, apresenta-se 

multefacetada como um mosaico de identidades. Por conseguinte, também é provável que a 

difusão das variantes pretônicas [e, o], pela região e por Marabá, tenha se iniciado na década 

de 70 com a chegada dos primeiros imigrantes centro-sulistas. Mas, o incremento no uso 

dessas variantes deve ter ocorrido, possivelmente, nos últimos 30 anos, período que representa 

o auge e o declínio do setor siderúrgico, responsável pela maior entrada de mineiros, goianos 

e paulistas em Marabá. Então, além dos condicionamentos mencionados (sexo, faixa etária e 

escolaridade), a alta frequência das médias altas [e, o] também pode estar relacionada ao 

contato decorrente da imigração. 

Consequentemente, as diferenças quanto aos usos linguísticos de homens e mulheres, 

sujeitos mais velhos e jovens, nos mostram indícios de que essa CF esteja vivenciando a 

mudança linguística, ou seja, o vernáculo local com predomínio de [, ], parece estar 

perdendo espaço para o padrão de fala standard, escolarizado e centro-sulista, devido aos 

elevados percentuais de [e, o]. Mas, isso deve ser investigado em novos estudos, visto que a 

chegada de imigrantes nordestinos, sobretudo maranhenses, é constante e pode gerar 

processos de resistência que reafirmem valores culturais e linguísticos locais.  
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A despeito de acreditarmos que exista uma mudança em andamento no falar 

marabaense, faz-se necessário relativizarmos a quantidade de ocorrências das variantes [e, o], 

pois a entrevista sociolinguística, por envolver um entrevistador (pesquisador) e um 

entrevistado (sujeito de pesquisa), caracteriza uma situação ou evento de fala atípico, ou seja, 

não é algo comum do dia-a-dia, não é uma ocorrência corriqueira como as conversas casuais. 

Então, por mais que o falante (entrevistado) relaxe durante a entrevista, a situação continua 

formal ou semiformal e isso é suficiente para que o sujeito tente camuflar sua fala. Esse 

discernimento nos faz supor que, nos eventos de fala cotidianos, as ocorrências das variantes 

[e, o] sejam um pouco menores do que os dados de fala puderam mostrar.  

Desse modo, a alta frequência de [e, o] revela que mulheres e jovens têm maior 

controle ou monitoramento sobre suas produções orais. Além disso, os dados indicam que 

nesses grupos, as mulheres são as que mais praticam a correção irregular ou hipercorreção, 

possivelmente, devido a sua preferência pelas formas prestigiadas socialmente. Os itens 

lexicais b[e]líssimo(a), s[e]ríssima(o), n[o]víssima(o) e f[o]lgadíssima(o) são exemplos 

dessas hipercorreções. A realização das pretônicas, nesses vocábulos, contraria a regra 

segundo a qual palavras derivadas com o sufixo –íssimo apresentam as variantes [, ], caso o 

radical da palavra primitiva contenha uma vogal tônica média baixa, a exemplo de b[]lo, 

s[]rio, n[]va e f[]lgada (Cf. SILVA, T. C., 2009). 

Quanto às ocorrências das variantes pretônicas altas [i, u], observamos que as 

mesmas possuem índices favoráveis muito elevados diante dos condicionamentos linguísticos 

e também resultam da harmonia vocálica. Isso corrobora a tese de que, no português em geral, 

as variantes altas [i, u] sejam motivados, sobretudo, por fatores internos (Cf. BISOL, 1981). 

Exibimos, a seguir, a relevância dos fatores linguísticos e sociais com atuação favorável à 

ocorrência das altas [i, u]: 

Alta anterior [i]                                      (%) /Pesos R. 

 

Numerais                                                                   .75 

Africadas precedentes                                             1.00 

Tepe precedente                                                        .90 

Fricativas precedentes                                               .79 

Africadas subsequentes                                             .79 

Tepe subsequente                                                      .74 

Bilabiais precedentes                                                .91 

Velares precedentes                                                  .86 

Bilabiais subsequentes                                              .79 

Velares subsequentes                                                .95 

Vogais altas [i, u] subsequentes                                .81 

Sexo feminino                                                (18%) .56 

18-35 anos                                                      (21%) .51 

Baixa escolaridade                                         (26%) .69 

Alta posterior [u]                                   (%) /Pesos R. 

 

Pronomes                                                                  .89 

Conectores                                                                .82 

Africadas subsequentes                                             .86 

Nasais subsequentes                                                  .80 

Labiodentais subsequentes                                        .76 

—                                                                               — 

—                                                                               — 

—                                                                               — 

—                                                                               —                            

—                                                                               — 

Vogais altas [i, u] subsequentes                                .82 

Sexo masculino                                              (22%) .51 

 36 – 45 e 46 – 65+ anos                                (19%) .52 

—                                                                               —   
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Os resultados também mostram que a alta anterior [i] é frequente na fala de mulheres 

e jovens com baixa escolaridade, enquanto a alta posterior [u] é mais utilizada pelos homens 

mais velhos independentemente da escolaridade. Mediante as constatações desta pesquisa, 

percebemos fortes indícios de que as ocorrências de [i, u] sejam estáveis no falar marabaense. 

Com base no capítulo 02 deste estudo, acreditamos na possibilidade de o alçamento constituir 

uma regra supra-regional do português (Cf. BORTONI-RICARDO, 2011). 

Nossas perguntas de pesquisa foram as seguintes: 1) Que fatores linguísticos e 

extralinguísticos estariam implicados no controle da variação das pretônicas em Marabá? 2) 

Que variantes seriam predominantes, as médias baixas [, ], as média altas [e, e] ou as altas 

[i, u]? 3) O padrão de uso dessas vogais situa Marabá em meio aos falares do Norte ou numa 

pressuposta ―ilha dialetal‖ paraense? 4) A fala urbana marabaense tende a uma padronização 

do uso das vogais médias pretônicas? 5) Existe a possibilidade de fatores identitários estarem 

atuando sobre a escolha das variantes, sobretudo, das médias baixas ou abertas [, ]? 6) A 

atitude do falante sobre as variantes médias pretônicas poderia estar atuando sobre suas 

escolhas? As respostas a essas perguntas estão dispostas nos próximos 03 parágrafos. 

No falar marabaense, há condicionamentos linguísticos (fonético-fonológicos e 

morfológicos) correlacionados a fatores sociais (sexo, faixa etária e escolaridade dos falantes) 

controlando as vogais pretônicas. Todavia, ao comparamos fatores linguísticos e sociais, 

observamos que os primeiros atingem os pesos relativos favoráveis mais elevados, já os 

condicionadores externos tradicionais, constituídos a partir da estratificação (sexo, faixa etária 

e escolaridade), são mais relevantes em suas frequências percentuais.  

As variantes médias baixas [, ] predominam em Marabá e, quanto a esse aspecto, o 

falar dessa CF situa-se entre os falares do Norte, muito próximo ao falar nordestino, mas 

apresentando indícios de mudança em direção aos falares do Centro-Sul. Logo, como os 

demais municípios do Sul-Sudeste do Pará possuem características históricas e demográficas 

semelhantes, é provável que essa mesorregião, como um todo, se inclua na isoglossa nortista. 

Os resultados alimentam nossa suposição de que existam processos avaliativos 

implícitos motivando a escolha das variantes pretônicas em Marabá, um exemplo disso é a 

identidade nordestina que, apesar de latente ou negada em muitas situações, é 

inconscientemente afirmada no uso das variantes abertas [, ]. Alem do mais, em 

consequência das pressões normativas escolares, da difusão das mídias de massa e do contato 

com imigrantes centro-sulistas, é possível que a tendência ao uso das médias altas [e, o], por 

mulheres e jovens, se deva a um processo de padronização linguística e mudança em curso. 
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Também é provável que o uso das variantes esteja correlacionado à distinção não-padrão x 

padrão.   

Apesar de este estudo responder algumas das questões envolvidas na variação das 

vogais médias pretônicas /e, o/, cabe verificar outras hipóteses que possam contribuir para 

uma análise mais abrangente do tema. Considerando o que acabamos de dizer, algumas dessas 

hipóteses podem ser formuladas a partir das seguintes questões: 

 Quais são as crenças e atitudes sociolinguísticas dos sujeitos marabaenses quanto ao 

uso das variantes pretônicas? 

 As variantes anteriores [, e, i] estão sujeitas às mesmas pressões sociais impostas às 

variantes posteriores [, o, u]? 

 Que variantes são consideradas padrão, conservadoras ou prestigiadas nesse falar? 

Que variantes são consideradas não padrão, inovadoras ou estigmatizadas? 

 A realização das pretônicas na fala corresponde àquilo que o falante estabelece como 

norma? 

 Como o falante realiza as variáveis médias pretônicas /e, o/ mediante a aplicação de 

testes com gravuras ou questionários com listas de palavras?  

 Como o falante percebe linguística e subjetivamente as pronúncias das variantes 

pretônicas?  

 As variantes médias baixas [, ] estão no mesmo nível de valorização social das 

variantes médias altas [e, o]? 

 As alçadas [i, u] estão sujeitas à estigmatização quando comparadas às médias baixas 

[, ] e às médias altas [e, o]?  

 O falante avalia positiva ou negativamente o falar marabaense? 

 O falante se auto-avalia positiva ou negativamente? 

Futuramente, nossa intenção é retornar a campo para investigar essas 

hipóteses/questionamentos. 

Por fim, em conformidade com os pressupostos sociolinguísticos e amparados pelas 

constatações deste trabalho, comprovamos que a realização dos segmentos vocálicos médios 

pretônicos, na CF de Marabá, resulta de um complexo processo de condicionamento, o qual 

envolve a correlação entre fatores internos e externos. Além disso, parte dos resultados 

confirma tendências já observadas por outros pesquisadores em outras CF. Contudo, ao longo 

da análise interpretativa, verificamos que o aporte conceitual da Etnografia da Comunicação 

não foi suficiente para desvendar as motivações extralinguísticas sobre o uso das variantes 
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pretônicas. Logo, no próximo retorno a campo, para trazer novas luzes sobre a relação entre a 

fala e a visão de mundo dos sujeitos marabaenses, lançaremos mão dos instrumentos 

interpretativos provenientes da Etnolinguística, pois, percebemos que, na CF de Marabá, há 

muitos aspectos sociais correlacionados à realização das vogais médias pretônicas /e, o/, 

dentre eles, talvez os mais relevantes, sejam a difusão e a acomodação varietal provenientes 

do contato entre nativos e imigrantes, bem como as atitudes sociolinguísticas decorrentes 

desse processo. 
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