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Resumo:  
Neste artigo, sob a perspectiva da Sociolinguística Variacionista (Weinreich, Labov e Herzog 
2006 [1968] e Labov 2008 [1972], dentre outros), e da Dialetologia Pluridimensional (Thun 
1998), discutiremos a variação fonética da vogal pretônica /e/, fenômeno variável no Português 
Brasileiro sobre o qual se apresentam  três variantes: i) fechada (Manutenção), ii) aberta 
(Abaixamento); iii) alçada/alteada (Alçamento). 
A investigação desse fenômeno tem sido uma das mais importantes para corroborar ou refutar 
a proposta de Nascentes (1953) sobre a divisão dialetal do Brasil. O referido autor propôs que 
os falares do Brasil se dividem em Norte e Sul e, no que tange a essa regra variável, levantou a 
hipótese de que os falares do Norte se caracterizariam pelo uso da variante “aberta”, enquanto 
os do Sul pela variante “fechada”. Dessa forma, propomos uma reflexão a respeito da variação 
da vogal pretônica /e/ no português falado no Sul do Amazonas, a partir da comparação dos 
resultados apresentados por Cruz (2004), no ALAM (Atlas Linguístico do Amazonas), e por 
Maia (2018), no ALSAM (Atlas Linguístico do Sul Amazonense). 
O ALAM investigou o falar de habitantes de nove municípios do Amazonas, cada um 
representando uma microrregião. Os informantes entrevistados foram estratificados de acordo 
com sexo e idade (18-35, 36-55 e mais de 56 anos). Além disso, todos os entrevistados deveriam 
ser analfabetos ou ter até a 4ª série do Ensino Fundamental. Quanto à recolha dos dados, foram 
aplicados questionários fechados, seguindo a metodologia da Geolinguística. De maneira geral, 
essa pesquisa mostrou que a variante mais recorrente nos municípios investigados foi a aberta 
(abaixamento), porém condicionada a determinados ambientes linguísticos. 
O ALSAM investigou seis localidades da mesorregião do Sul Amazonense: Boca do Acre, 
Lábrea, Tapauá, Humaitá, Manicoré e Borba, ampliando os pontos de inquérito das 
microrregiões do Madeira e do Purus, no que se refere ao ALAM. Os informantes da pesquisa 
foram estratificados em sexo, idade (20-35 anos e 50-65 anos) e escolaridade (4-7 anos de 
escolaridade e 10-13 anos de escolaridade).  Da mesma forma, foram aplicados questionários 
fechados, também de acordo com o método geolinguístico. Os resultados, por sua vez, apontam 
para uma ocorrência mais frequente da vogal fechada (manutenção), seguida da vogal alta 
(alçamento) e, em menor frequência, da aberta (abaixamento). 
A análise comparativa entre os dois atlas revelou que os dados da mesorregião analisada não 
refletem a proposta de Nascentes (1953) sobre o falar do Norte do Brasil. No ALAM, por 
exemplo, há uma distribuição mais homogênea das três variantes, sendo a fechada [e] um pouco 
mais frequente (36%). Já no ALSAM, a variante fechada [e] é bem mais produtiva (50,3%), 
indicando uma possível mudança em curso. Quanto às variáveis linguísticas, determinados 
contextos linguísticos se mostram favorecedores de uma ou outra variante da variável em 
questão. Entre outros aspectos condicionadores, destaca-se a harmonização vocálica (Bisol 
1981) entre a tônica e a pretônica. No que se refere às variáveis extralinguísticas, os resultados 
quanto ao sexo e à faixa etária indicavam, em 2004, no ALAM, um possível processo de 
mudança, uma vez que as mulheres e os jovens frequentemente mantinham o uso da variante 
fechada [e], marcando o caráter inovador e de “prestígio” dessa variante. Por sua vez, no 
ALSAM, em 2018, os resultados confirmam essa mudança, uma vez que em ambos os sexos e 
faixas etárias a referida variante foi a mais utilizada. 
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Resumo:  
 
A pesquisa de título “Condicionantes extralinguísticos de /S/ em coda silábica no Centro-Sul 
da Bahia”, é um recorte da tese de doutorado (ainda em processo de produção) até então 
intitulada: “A variação de /S/ em coda silábica na Bahia” e tem por objetivo investigar quais 
são os fatores sociais (ou extralinguísticos) que favorecem ou não a pronúncia da consoante 
fricativa /S/ em posição de coda silábica (em final e meio de palavra), como sibilante ou chiante 
em municípios que fazem parte da mesorregião Centro-Sul do estado da Bahia. As 
considerações do trabalho em questão têm base nas teorias da Sociolinguística e da 
Dialetologia. De acordo com Cardoso (2010, 26), os aspectos diatópico e sociolinguístico estão 
presentes em ambas as disciplinas, que se diferenciam por abordarem as ocorrências linguísticas 
a partir de diferentes pontos de vistas: enquanto a Dialetologia tem enfoque em situar os 
fenômenos linguísticos em espaços geográficos específicos, a Sociolinguística concentra-se em 
correlacionar Língua a fatores sociais (idade, gênero, escolaridade etc) de cada indivíduo. 
Portanto, sendo a Dialetologia e a Sociolinguística complementares em nossa pesquisa, fazem-
se ambas essenciais na estruturação desse estudo, sendo a primeira importante para a 
compreensão acerca da variação espacial do fenômeno analisado, e a segunda, determinante 
para a conferência quantitativa, que possibilita certificar através de números, a pertinência de 
nossas hipóteses iniciais sobre o estudo.  O trabalho foi realizado a partir de dados do Projeto 
Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), projeto que, baseado nos parâmetros da Dialetologia 
Pluridimensional (Thun, 1998), documentou em cada localidade do interior, 04 falantes com 
escolaridade fundamental, homens e mulheres em igual número, estratificados também quanto 
a duas faixas etárias: a primeira, registra falantes de 18 a 30 anos e segunda faixa etária 
documenta informações de pessoas que têm 50 a 65 anos. Na mesorregião selecionada para esse 
recorte, são considerados os municípios: Seabra, Jequié, Caetité, Vitória da Conquista e 
Itapetinga. Nesse estudo, para a constituição do corpus, foram observadas todas as respostas 
válidas dos informantes ao Questionário Fonético-Fonológico (QFF - composto por 159 
perguntas, incluindo 11 questões de prosódia) e ao Questinário Semântico-Lexical (QFF - 
composto por 202 perguntas) do projeto ALiB. Quanto à metodologia: seguindo o modelo 
teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista/Quantitativa (Labov, 2008 [1972]), 
após a audição e transcrição das entrevistas (que têm duração média de três horas), foi efetuada 
a codificação dos dados encontrados, e, então, foi realizada a verificação estatística destes 
através do pacote de programas GoldVarb X. A partir dos resultados encontrados na análise 
desse recorte da tese em andamento, é possível confirmar a hipótese de que os falantes das 
localidades da mesorregião Centro-Sul do estado da Bahia utilizam com maior frequência o /S/ 
em coda silábica como fricativa dentoalveolar em lugar da pronúncia da consoante como 
fricativa alveolopalatal. Isso é possível confirmar ao observarmos os resultados obtidos nos 
municípios Caetité e Vitória da Conquista, que apontam o uso da fricativa sibilante em 98.6% 
dos casos. Apesar de estar evidente, em menor frequência, o /S/ alveopalatal chama atenção por 
estar presente, na maioria dos casos, na fala de informantes masculinos e de indivíduos da faixa 
etária II, o que pode ser interpretado como indício de uma mudança em curso, nessa área, 
implementada, principalmente, pelas mulheres (cf. Labov, 2008 [1972]). 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar breves resultados de um estudo sobre crenças e 
atitudes linguísticas, considerando a regra de abaixamento vocálico das vogais médias 
pretônicas nas variedades linguísticas faladas em zona de contato interdialetal na Mesorregião 
Nordeste do Pará (FERREIRA, 2019). O trabalho pautou-se nos pressupostos teórico-
metodológicos da Dialetologia Pluridimensional, da Sociolinguística Variacionista, mais 
especificamente dos Estudos de Crenças e Atitudes Linguísticas, (LAMBERT, LAMBERT, 
1968; LÓPEZ MORALES, 1993; RADTKE E THUN, 1996; LABOV, 2008). A amostra foi 
composta de grupos de migrantes cearenses e de nativos das localidades Santa Maria do Pará, 
São Miguel do Guamá, Mãe do Rio, Aurora do Pará e Ipixuna do Pará; todas as localidades 
paraenses, tendo como base uma amostra segundo o parâmetro diatópico (8 informantes de cada 
localidade), subdivididos em topostáticos (6 nativos de cada localidade) e topodiâmicos (2 
migrantes cearenses em cada localidade). Esses informantes foram estratificados usando-se os 
parâmetros diassexual (4 sexo feminino e 4 sexo masculino) e diageracional (18 a 25 anos e 50 
a 65 anos). Os dados foram coletados a partir de entrevistas cujo objetivo foi a colete de dados 
de crenças e atitudes, realizadas por meio de questionário quantitativo, com uso adaptado da 
técnica Matched guise. O material coletado foi transcrito segmentado no programa Praat. O 
corpus constituído recebeu tratamento estatístico no Golvarb X e os resultados, que foram 
organizados em tabelas e gráficos. Observou-se, portanto, que as atitudes dos informantes 
foram mais avaliações positivas do que negativas e, nas respostas diretas, os migrantes 
avaliaram mais positivamente o dialeto local, o belenense e o cearense; por outro lado os nativos 
consideram mais positivamente o dialeto local, o cearense e o belenense. Informantes do sexo 
feminino foram mais criteriosas do que do sexo masculino; quando são comparadas as gerações, 
os mais jovens tendem a avaliarem os dialetos mais negativamente. Os resultados apontaram 
para o prestígio de todos os dialetos, o que pode ajudar a compreender a presença de traços, no 
português falado na região, tanto do dialeto belenense quanto do dialeto cearense. No que se 
refere ao abaixamento vocálico das vogais médias pretônicas, a maioria dos informantes não 
identificou a diferença entre s sequências de palavras idênticas que se distinguiam em relação 
à abertura ou não das vogais médias pretônicas. No entanto, consideraram mais bonita a 
sequência de palavras com vogais fechadas, e disseram fazer uso da sequência com vogais 
fechadas. Freitag e Santos (2016) afirmam que “[...]o que faz com que uma variável seja 
sensível ou não à avaliação em uma comunidade pode ser atrelado ao seu grau de saliência, seja 
linguística, social ou ideológica”. Observamos portanto que o fenômeno não está na consciência 
linguística da maioria dos falantes, o que nos permite classificá-lo como um indicador, nos 
termos de Labov (2008). 
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