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RESUMO 

 

 

A variação das vogais médias pretônicas, amplamente investigada em estudos sincrônicos, 

também é apontada em pesquisas que se debruçam sobre registros escritos em diferentes 

séculos. Diante dessa perspectiva, fundamentando-nos na Teoria Variacionista aliada aos 

preceitos da Linguística Histórica, propomos a descrição das alternâncias das vogais médias 

<e> e <o> na posição pretônica, seja em ambiente de harmonização vocálica, como em f<i>liz 

ou c<u>stume, seja em contexto que não determine por si só a elevação dessas vogais 

(alçamento sem motivação aparente), como em sem<i>lhante e <u>zadia. O corpus é formado 

por 100 documentos notariais dos séculos XVIII e XIX pertencentes às antigas vilas 

paranaenses de Antonina, Castro, Curitiba, Guaratuba e Paranaguá. A metodologia empregada 

consiste na revisão e edição dos manuscritos, observando os critérios de edição 

semidiplomática, na quantificação dos dados e sistematização dos contextos envolvidos na 

variação. O resultado estatístico apontou a vogal posterior no contexto oral como mais 

suscetível à aplicação da regra. Entretanto, a partir da análise individual dos dados, constatamos 

que a recorrência de paradigmas e itens lexicais contribuiu para essa conclusão. Em posse dessa 

observação, consideramos maior produtividade de elevação para a regra de <e>, inclusive em 

contexto nasal. Diante dos números estatísticos e da atenção particular devida a cada vocábulo 

alçado, podemos afirmar que a variação das médias pretônicas nos dados que compõem esta 

tese é favorecida pela regra de harmonização vocálica, seguida da redução, tanto para <e> 

quanto para <o>. Os contextos mais relevantes à elevação das médias pretônicas são (i) 

presença de vogal alta na sílaba seguinte (d<i>f<i>rimos, d<u>cumento); (ii) contexto inicial 

nasal para a regra de <e> (<i>nviada); (iii) ambiente de hiato, seguido de vogal baixa (l<i>ais, 

s<u>ada). A redução vocálica agiu secundariamente em determinados itens, como 

s<u>berano e <u>missaõ, em que os grafemas <b> e <m>, que representam as labiais, 

preencheram os ataques silábicos seguintes. A análise estrutural foi complementada com uma 

interpretação lexical dos casos de recorrência de paradigmas verbais e nominais, apontando a 

relevância do aspecto morfológico na propagação do alçamento da vogal posterior, mais 

especificamente à classe verbal, apontando indícios da hipótese difusionista. Assim, ao 

fazermos o bom uso de dados ruins (LABOV, 1994), ampliamos o tratamento frequentemente 

dado ao processo de elevação das médias pretônicas /e/ e /o/, direcionando nosso olhar para 

uma perspectiva histórica, baseada em documentos escritos. 

 

Palavras-chave: Manuscritos, Alçamento, Abordagem Diacrônica. 
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ABSTRACT 

 

The variation of pretonic middle vowels, largely investigated in synchronic studies, is also 

pointed out in researches that investigate written records of different centuries. In this 

perspective, we follow the ideas of the Variationist Theory together with the precepts of 

Historical Linguistics and propose the description of the alternation of Portuguese middle 

vowels <e> and <o> in the pretonic pattern, whether in the context of vowel harmonization, as 

in f<i>liz or c<u>stume, or in a context that does not determine on its own the elevation of 

these vowels (change with no apparent reason), as in sem<i>lhante and <u>zadia. The corpus 

is composed by 100 notary documents from the 18th and 19th centuries belonging to some old 

villages in the state of Paraná, namely: Antonina, Castro, Curitiba, Guaratuba and Paranaguá. 

The methodology adopted consists in the review and editing of the manuscripts, observing the 

semidiplomatic editing criteria, in the quantification of data and in the systematization of the 

contexts involved in the variation. The statistical result pointed out to the back vowel in the oral 

context being more susceptible to the application of the rule. However, through the individual 

analysis of data, we verified that the recurrence of paradigms and lexical items added to that 

conclusion. Taking into account this observation, we considered a higher productivity of 

variation for the <e> rule, including the nasal context. Considering the statistical numbers and 

the particular attention given to any raised word, we can affirm that the variation of the pretonic 

middle vowels in the data analyzed in this dissertation is favored by the rule of vowel harmony, 

followed by the reduction, either for <e> or <o>. The most relevant contexts to the elevation of 

the middle pretonic are (i) presence of high vowel in the next syllable (d<i>f<i>rimos, 

d<u>cumento); (ii) nasal initial context for the rule of <e> (<i>nviada); (iii) hiatus context, 

followed by a low vowel (l<i>ais, s<u>ada). The vowel reduction happened secondly in some 

items, as in s<u>berano and <u>missaõ, in which the graphemes <b> and <m>, which 

represent the labials, filled in the gap of the following onset syllables. The structural analysis 

was complemented with a lexical interpretation of the recurrent cases of verbal and nominal 

paradigms, pointing to the relevance of the morphologic aspect in the propagation of the 

elevation of the posterior vowel, more specifically the verbal category, showing signs of 

diffusionist hypothesis. Therefore, when dealing with quality with poor data (LABOV, 1994), 

we expand the treatment frequently given to the process of raising of pretonic middle vowels 

/e/ and /o/, turning our attention to a historical perspective, based in written documents. 

 
Keywords: Manuscripts, Elevation, Diachronic Approach.  
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INTRODUÇÃO 

 

“[...] não há, na realidade, história de palavras, senão história dos homens”  

(SILVA NETO, 1952, p. 48). 

 

 

As línguas que conhecemos são decorrentes de complexa evolução histórica, 

caracterizadas, no tempo e no espaço, por diferentes trajetórias que vão se seguindo aqui e além 

(SILVA NETO, 1952). Nesse sentido, o nível lexical é o que melhor evidencia a história social 

e cultural dos homens, registrando, de maneira imperiosa, o curso da humanidade e é por meio 

do resgate desse léxico que recuperamos e, ao mesmo tempo, perenizamos nossa trajetória. 

Ao observarmos determinada língua, seja em qual momento se dê, é imprescindível 

considerar as suas fases anteriores, uma vez que, ao servirem de meio de comunicação entre as 

pessoas, estão em variação e mudança contínuas, bem expostas nas palavras de Castro, para 

quem a língua: 

 

[...] se acha em mutação constante, nem sempre avançando de forma linear 

para um objectivo determinado: também pode reverter sobre os seus passos 

ou pode oscilar entre avanços em várias direcções, naquilo a que se chamaria 

variação (CASTRO, 2008, p. 07). 

 

Segundo Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]), as mudanças que hoje percebemos 

são decorrentes de variações ocorridas no passado, no entanto, nem toda variação pretérita 

acarretará mudança futura. 

Este estudo é a continuação do trabalho de Mestrado intitulado O alçamento de médias 

altas e o abaixamento de altas na pauta pretônica nos manuscritos castrenses do século XIX 

(2014), inserida nas investigações desenvolvidas pelo projeto – Para a história do Português 

Paranaense, coordenado pela professora Dra. Fabiane Cristina Altino, desenvolvido na 

Universidade Estadual de Londrina. Na dissertação, descrevemos a variação no sistema 

vocálico átono pretônico registrada em manuscritos do século XIX, pertencentes ao patrimônio 

cultural e historiográfico da cidade de Castro - Paraná. Nesta tese, ampliamos o foco para além 

do campo estrutural, analisando também os aspectos extralinguísticos: século (XVIII e XIX) e 

localidade (Antonina, Castro, Curitiba, Guaratuba e Paranaguá). 

Durante o desenvolvimento do Mestrado, houve dificuldade em encontrar material 

disponível sobre o abaixamento de altas, ainda mais no que se refere a trabalhos diacrônicos, 

excetuando-se alguns artigos que descrevem os registros alçados e abaixados em documentos 
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remanescentes. Sem dúvida, o arsenal de estudos que tratam do alçamento de médias átonas é 

bastante significativo, no que tange à oralidade, por se tratar de um fenômeno1 recorrente em 

algumas regiões do Brasil, em detrimento dos trabalhos sobre o abaixamento de altas. Dessa 

forma, optamos por delimitar nossa investigação à descrição, análise e quantificação estatísticas 

das ocorrências de elevação das médias átonas, em contextos de alçamento (ou alteamento) 

como em nom<i>ado ~ nom/e/ado, e rig<u>roso ~ rig/o/roso, e também em ambientes de 

harmonização vocálica, como em f<i>liz ~ f/e/liz, e c<u>tume ~ c/o/stume2. 

Como a elevação das médias altas é mais perceptível (e talvez, mais produtiva) na fala, 

buscamos com este estudo uma provável descrição do passado do português escrito no Brasil, 

mais especificamente em solo paranaense, nos séculos XVIII e XIX, procurando resquícios de 

uma possível língua em uso, registrada em documentos notariais. Por não haver, neste período, 

uma padronização no sistema ortográfico, conjecturamos que a memória linguística preservada 

em nosso objeto de observação pode evidenciar resíduos da língua em uso, perpetuada por 

escribas considerados relativamente cultos, em decorrência do cargo que ocupavam. Dessa 

maneira, em nosso estudo, a descrição da variação na escrita diacrônica encontra fundamentos 

também na variação diamésica, que compreende as diferenças existentes entre a língua escrita 

e a falada. 

Relativamente a séculos anteriores ao XX, em que não há material oral disponível, a 

interpretação de textos escritos é a única forma de chegar ao conhecimento dessa possível língua 

em uso, porém, nunca fiel, e assim obter dados até certo ponto seguros, que permitem tirar 

conclusões valiosas. Seguindo esse caminho, acreditamos que o estudo da história de uma 

língua está pautado, sobretudo, na descrição e análise de textos de diferentes épocas, que 

possam representar os respectivos estados dessa língua (KABATEK, 2004). 

Conforme aponta Mattos e Silva (2008b): 

 

[...] não havendo uma normatização, a análise da variação da escrita oferece 

indícios para alguma percepção da voz, ou seja, da língua no seu uso primeiro, 

em qualquer dos níveis em que se pode estruturá-la: fônico, mórfico, sintático, 

discursivo (MATTOS E SILVA, 2008b, p. 21). 

 

Neste sentido, a justificativa desta tese está na ampliação do tratamento que 

frequentemente se dá ao fenômeno do alçamento, focalizando uma abordagem diacrônica, 

                                                 
1 Utilizamos o termo “fenômeno” em alusão ao postulado de Câmara Júnior (1985 [1976], p. 43): “Mais hábil é a 

expansão do uso da vogal alta, em vez da vogal média, no fenômeno da ‘harmonização vocálica’ [...]”. 
2 Utilizamos as barras (/ /) e os colchetes ([ ]) para nos referirmos aos fones e fonemas da língua. Os diples (< >) 

remetem-se aos grafemas, portanto, a descrições provindas de documentos. Entretanto, ao utilizarmos exemplos 

extraídos de obras, mantivemos os sinais utilizados pelos autores. 
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baseada em documentos escritos. Como a base teórico-metodológica que norteia este estudo 

aproxima-se das pesquisas filológicas (análise de inscrições, manuscritos e textos impressos no 

passado), fundamentamo-nos, principalmente, nos pressupostos teóricos da Linguística 

Histórica, aliados aos da Teoria da Variação e Mudança Linguísticas (WEINREICH, LABOV 

& HERZOG, 2006 [1968]). Uma vez que buscamos a descrição, frequência e ordenação 

estatística das ocorrências envolvidas no processo de variação registradas no corpus, 

associamos as abordagens qualitativa e quantitativa no desenvolvimento de análise, partindo da 

perspectiva estrutural a histórico-social.  

Para a quantificação estatística dos dados, utilizamos o programa Goldvarb X, como 

ferramenta indispensável, para verificar o grau de variabilidade do fenômeno analisado e sua 

produtividade de acordo com o contexto especificado, bem como a relevância de cada grupo de 

fatores para a aplicação, ou não, da regra.  

Sendo assim, nosso OBJETIVO PRINCIPAL é: 

 

Descrever a variação das vogais médias <e> e <o> em dados provenientes da 

modalidade escrita dos séculos XVIII e XIX, provenientes de documentos 

notariais pertencentes às antigas vilas paranaenses de Antonina, Castro, 

Curitiba, Guaratuba e Paranaguá, buscando fazer o melhor uso de dados 

ruins3 e, a partir do cotejo com dados da fala sincrônica, seguir a estratégia 

laboviana de usar o presente para explicar o passado4, exposta no Princípio 

do Uniformitarismo (LABOV, 1994). 

 

Dessa forma, elencamos como objetivos específicos: 

 

(i) Conhecer alguns aspectos da modalidade escrita do português em solo brasileiro, 

especificamente, ao verificar a ocorrência do processo de alçamento de vogais médias átonas 

nos séculos XVIII e XIX, considerando também a recorrência de manutenção dessas vogais;  

(ii) Identificar os contextos linguísticos favorecedores do processo, atentando para os casos 

de harmonização vocálica e influência das consoantes adjacentes;  

                                                 
3 Seguindo o que expõe Labov (1994, p. 11): “Historical linguistics can be thought of as the art of making the best 

use of bad data” (Linguística Histórica pode, então, ser considerada como a arte de fazer o melhor uso de dados 

ruins.” (tradução nossa). 
4 “following the general strategy of using the present to explain the past, and the past to explain the present.” 

(tradução nossa). Princípio do Uniformitarismo, de Labov (1994, p. 829). 
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(iii) Investigar a relevância da questão extralinguística na produtividade do alçamento, como 

uma possibilidade de regra geral de intepretação ou como especificidade de determinada época 

e/ou localidade;  

(iv) Verificar em que dimensão os itens lexicais alçados podem ser explicados pelas regras 

neogramáticas ou pela teoria difusionista; 

(v) Fazer um cotejo entre os dados obtidos em relação à modalidade escrita dos séculos 

XVIII e XIX e os resultados provenientes de pesquisas contemporâneas, voltadas a diferentes 

sincronias, partindo do pressuposto de que “a língua se faz, mas o seu fazimento é um fazimento 

histórico [...]” (COSERIU, 1979 [1973], p. 237) e, por fim,  

(vi) Contribuir para a descrição de registros escritos do português, especificamente, 

paranaense, visando à continuação dos trabalhos que resgatam a memória linguística presente 

em documentos históricos e, assim, instigar novas investigações. 

 

Com base nisso, as questões que nortearam a pesquisa para esta tese são: 

 

1) A elevação das vogais médias pretônicas refletidas no português escrito dos 

séculos XVIII e XIX pode ser atribuída a forças internas, voltadas às 

especificidades estruturais, indo ao encontro daquelas disponibilizadas pelas 

pesquisas da modalidade oral contemporâneas, ou podem ser atribuídas a 

aspectos históricos e extralinguísticos? 

2) Aos dados nos quais se pode verificar a variação gráfica de e ~ i e o ~ u, é 

possível atribuir algum favorecimento de ordem linguística ou extralinguística, 

indicando o predomínio de um dos quadros teóricos (neogramático ou 

difusionista) em relação ao outro? 

 

No intento de buscar as respostas para tais questões, formulamos as seguintes hipóteses: 

 

a) O cotejo dos resultados dos dados alçados provenientes da escrita setecentista e 

oitocentista paranaense e dos dados de estudos contemporâneos pode, em alguns 

casos, atestar o Princípio do Uniformitarismo de Labov (1994), conjecturando 

que as forças que operaram no passado podem ser comparadas às atuais, no 

entanto, não coopera de maneira determinante. Assim, direcionamos nosso foco 

para o sentido contrário, procurando indícios de que as leis que regem algumas 

mudanças no presente também atuaram no passado. 
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b) Os registros escritos são verdadeiras fontes de indícios de uma provável língua 

em uso em séculos anteriores e, por meio da interpretação da grafia, é possível 

conhecer aspectos da estrutura e uso da língua desse período, podendo se chegar 

à compreensão do sistema fonético-fonológico diacrônico. 

 

Esta tese está organizada em quatro partes: (i) Discussões sobre a História e Teoria; (ii) 

Aportes Teóricos; (iii) Procedimentos Teórico-Metodológicos e (iv) Descrição e Análise dos 

resultados. 

A primeira parte, constituída de dois capítulos, destina-se a uma breve descrição sobre 

a história da Língua Portuguesa e sobre a formação e evolução do sistema vocálico, apontando 

algumas diferenças entre as variedades europeia e brasileira, destacadas no capítulo I. Também 

ressaltamos a historicidade das vogais médias pretônicas e seu aspecto variável, desde a origem 

latina, enfatizando os processos fonético-fonológicos que atuam na variação dessas vogais. No 

capítulo II, abordamos, de forma sucinta, as fases pelas quais passou a ortografia da língua 

portuguesa do século XVI ao século XX, e definimos o objeto de pesquisa: a escrita 

remanescente. Tratamos das dicotomias oralidade X escrita e grafema X fonema. 

Na segunda parte, fundamentamos nossa investigação, descrevendo as teorias que a 

embasam, no capítulo III: a Linguística Histórica, a Teoria da Variação, de orientação 

laboviana, e a Sociolinguística Histórica. Também sublinhamos os modelos teóricos que são 

chamados quando o assunto é a implementação da mudança linguística: Neogramático e da 

Difusão Lexical, abordando seus pressupostos e apresentando algumas investigações sobre o 

português brasileiro que se assemelham à nossa. No capítulo IV, debruçamo-nos sobre os 

aspectos referentes à origem de nosso corpus, caracterizando, de maneira geográfica e histórica, 

o contexto de onde provém. Ainda nesse capítulo, tecemos considerações genealógicas a 

respeito dos escribas. 

Na terceira parte, destinada aos Procedimentos Teórico-Metodológicos, contemplamos, 

no capítulo V, o projeto no qual este estudo se insere, o PHPP (Para a História do Português 

Paranaense), dando início à apresentação do corpus que compõe esta tese, expondo a relação 

documental, as espécies e a edição contemplada – a semidiplomática. Abordamos os 

instrumentos e o método utilizado na viabilização dos dados lexicais, bem como definimos as 

variáveis consideradas no estudo. 

A quarta parte é dedicada à descrição e análise dos resultados. No capítulo VI discutimos 

quantitativa e qualitativamente os resultados disponibilizados pelo programa estatístico, bem 

como os aspectos lexicais, confirmando ou refutando as hipóteses iniciais. Por fim, tecemos 



22 

 

nossas considerações, destacando os principais resultados sobre a realização das vogais médias 

altas na posição pretônica em dois períodos da história da língua portuguesa brasileira (séculos 

XVIII e XIX), correlacionando-os aos fundamentos teóricos que nortearam esta pesquisa. 
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DISCUSSÕES SOBRE A HISTÓRIA E TEORIA 

“Toda língua é feita de camadas diversas: é necessário um mínimo de cultura histórica para 

discerni-las. Explicar uma língua é, ao menos, em parte, compreender sua história... eis, 

portanto, o que justifica a abordagem histórica, mesmo em pura sincronia contemporânea” 

(MARTIN, 2003 [2002], p. 141-142). 

CAPÍTULO I 

1.1 BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A língua portuguesa pertence ao grupo das línguas neolatinas ou românicas, ou seja, são 

as línguas faladas nos territórios conquistados pelos romanos. No século II a.C, os soldados 

romanos impuseram o latim na região da Península Ibérica quando a dominaram política e 

culturalmente. No entanto, ao entrar em contato com os substratos ibero, grego, fenício, 

cartaginês, celta e basco, essa língua foi aos poucos se distanciando de suas origens. Logo, esse 

latim passou a uma condição heterogênea, ainda mais devido às sucessivas invasões de outros 

povos, como os germânicos, no século V d.C, e os islâmicos, no século VIII d.C, dentre outros. 

Desse latim modificado resultaram, mais ou menos, a partir do século IX, os romanços5 e, 

posteriormente, as línguas românicas (HAUY, 1994). 

No século XI, o condado de Porto (Portu Cale) separou-se de Leão e Castela, e 

consolidou-se o seu romanço peculiar, o português. Nesse momento, coexistiam, na Península 

Ibérica, três grupos linguísticos: em todo o ocidente, o galego-português; no nordeste, o catalão 

e, no restante, o castelhano. Silva Neto (1956), Coutinho (1969) e Hauy (1994) assinalam todo 

esse período como português proto-histórico, finalizado no século XII. Os textos redigidos 

neste momento apresentam palavras que misturam um latim dito bárbaro, com alguns 

acréscimos de palavras em português. Por isso, acredita-se que o galego-português já existia 

nesse período, e continuou sendo a língua falada naquela faixa de terra até o século XIV, quando 

fatores sociais, linguísticos e políticos determinaram a caracterização do português como língua 

distinta (HAUY, 1994, p. 17). 

Após essa fase, inicia-se o período histórico, que pode ser dividido em: arcaico, do 

século XII até o XVI, e moderno, desse século em diante. O arcaico é marcado pelo reinado de 

D. Sancho I, que já versava em português, no entanto, os documentos escritos nessa língua 

ainda eram muito raros até fins do século XII, começando a aparecer, efetivamente, a partir do 

século seguinte (MICHAËLIS DE VASCONCELOS, 1946). 

                                                 
5 Romanço é “um falar intermediário entre o latim corrente e as línguas neolatinas” (SILVA NETO, 1956, p. 65). 
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Autores como Teyssier (1982) e Mattos e Silva (2001a) assinalam a poesia trovadoresca 

como sendo a primeira manifestação escrita, ainda em galego-português, cujos textos 

significativos figuram nos Cancioneiros. Os primeiros documentos em prosa galego-portuguesa 

são o Testamento de D. Afonso II (1214) e a Notícia do Torto (1214-1216), remontando ao 

princípio do século XIII (HAUY, 1994). 

Somente depois do século XIV, com o desenvolvimento da prosa histórica é que a 

linguagem passa a ter aspecto essencialmente português. Com feição própria e características 

que o distinguiam do galego, o português foi levado a bordo das conquistas marítimas, 

empreendidas a outras partes do mundo e continuou evoluindo e se transformando (FONTE, 

2010). 

Neste estudo, tomamos o século XVI como sendo o início de uma nova fase do 

português, o moderno ou clássico. E é nesse contexto, a partir das grandes descobertas 

marítimas empreendidas por Portugal que o idioma aportou no Brasil, em 1500. Assim, 

passamos a uma breve caracterização histórica do português em solo americano. 

 

1.2 O PORTUGUÊS DO BRASIL – OS PRIMEIROS CONTATOS 

 

Quando as naus ancoraram no litoral brasileiro, o português europeu entrou em contato 

com as línguas que aqui eram faladas pelos índios Tupi e Guarani, os Tupinambá e os 

Tupiniquins, sendo, portanto, imprescindível intermediar a comunicação entre o conquistador 

e o nativo.  

Na ânsia de converter o gentio, os jesuítas sentiram necessidade de conhecer sua língua 

e, naturalmente, selecionaram o Tupi, por ser amplamente utilizado na costa brasileira. Dessa 

maneira, essa língua utilizada pelos jesuítas na atividade catequética acabou dando origem à 

língua geral6, denominada por Mattos e Silva (2008a) de tupi jesuítico, que acabou 

predominando em solo brasileiro até o século XVIII e, conforme ressalta a autora, tornou-se 

um risco para a hegemonia do Português no Brasil. Essa língua geral foi descrita, codificada e 

normatizada pelos jesuítas, também ensinada em tratados gramaticais, tornando-se instrumento 

de comunicação e dominação. 

                                                 
6 Também descrita como pidgin ou koiné, era despida de declinação e conjugação, com reduzido material 

morfológico. Pidgin é uma língua de contato, criada de forma espontânea de uma mistura de línguas, que serve 

como meio de comunicação entre falantes de línguas diferentes, de acordo com López Morales (1993). 
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Neste mesmo tempo, acontecia o movimento das bandeiras, do qual faziam parte os 

mamelucos, filhos dos colonizadores com as índias. Os bandeirantes, mesmo sem a intenção 

linguística, além de desbravar sertões e domínios, buscando expandir os territórios portugueses, 

acabavam por difundir a língua geral nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Goiás e pelo sul do país. Fato que leva à existência de tantos topônimos em regiões 

situadas fora do alcance da tribo Tupi, conforme lembra Coutinho (1969). 

Como o índio era resistente ao trabalho escravo, os portugueses buscaram nos negros 

da África a mão de obra para as lavouras de cana-de-açúcar. Melo (1981) afirma que os 

africanos adotaram a língua portuguesa como ‘segunda’ e acabaram imprimindo-lhe marcas 

dos seus antigos hábitos linguísticos, utilizando-a com sotaque peculiar e deformador, 

simplificando a morfologia e a sintaxe. Dessa forma, o contingente africano, devido às 

diferentes procedências, desenvolveu uma língua adaptada, denominada de português crioulo. 

Entretanto, os negros não demonstraram dificuldades na utilização da língua geral indígena, e 

ainda contribuíram para sua expansão, conforme esclarece Câmara Júnior (1985 [1976]). 

No final do século XVII e início do século XVIII, com a decadência dos engenhos e a 

descoberta de jazidas de ouro na região de Minas Gerais, acontece um processo de migração e 

imigração para esta área. Senhores de engenho decadentes, seus escravos, e um grande número 

de habitantes pobres do Brasil e de Portugal se deslocaram em busca de riqueza fácil. Esse 

movimento sociodemográfico pode explicar o retrocesso da língua geral, tanto quanto o decreto 

Pombalino, de 1757, no qual institui a língua portuguesa como oficial aos habitantes da região 

Norte do país. 

Assim, não há restrição quanto à interferência dos componentes indígenas e africanos 

na constituição do nosso português. E em relação à fonética e à sintaxe, de acordo com Silva 

Neto (1963, p. 326), “não se pode precisar, com justeza, toda a extensão da influência índio-

negra [...]”. 

Além do legado indígena e africano na língua portuguesa do Brasil, há que considerar 

também a contribuição dos imigrantes, que, a partir do século XIX, favoreceram a 

diversificação regional, vindos de vários pontos e com várias línguas. Assim, toda essa 

diversidade étnica, cultural e linguística se refletiu na língua, imprimindo-lhe características da 

realidade brasileira.  

Neste trabalho aceitamos a ideia de que o português brasileiro é caracterizado por uma 

junção de vozes provenientes dos nativos e daqueles que foram, a seu tempo, estabelecendo-se. 
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Além disso, as mudanças e evoluções são provenientes da deriva ou mudança natural7, ou seja, 

iniciaram-se desde sua formação na Península Ibérica, podendo ser, desta forma, uma 

continuação do português arcaico, sem preterir, no entanto, as influências africanas, ameríndias 

e outras que vieram se juntar à nossa cultura. 

Embora, em sentido stricto, nossa investigação esteja voltada especificamente à 

descrição de um tipo de variação que acomete o sistema vocálico da língua portuguesa, 

entendemos que traçar o percurso histórico dessa língua, sublinhando as características da 

modalidade brasileira, seja imprescindível. Maia (1986) afirma que para a interpretação de 

fenômenos fonológicos presentes em documentos antigos faz-se necessário tanto o 

conhecimento do sistema fonológico atual da língua investigada, quanto do sistema da época 

dos documentos em estudo. Assim, seguindo pela vertente histórica, apresentamos uma 

descrição da formação do quadro vocálico do português, iniciando no latim clássico e chegando 

ao quadro atual. 

 

1.3 O VOCALISMO HISTÓRICO 

 

É consensual entre os testemunhos de autores que tratam da descrição da língua 

portuguesa, em qualquer aspecto, inúmeras vezes, tenham que recorrer a testemunhos 

anteriores, dos séculos III e II a.C (CASTRO, 1991). 

Para Coutinho (1969, p. 29), o latim clássico e o vulgar (imperial) eram duas 

modalidades do mesmo idioma, que receberam a denominação de sermus urbanus e sermo 

vulgaris, respectivamente. O urbanus, caracterizado pelo apuro gramatical e literário, e o 

vulgaris pelo dinamismo e pela despreocupação com a forma e regras, sendo utilizado pelo 

povo e escritores, que lhe imprimiam aspectos da linguagem pessoal, falada. Câmara Júnior 

(1985 [1976]) defende que o latim vulgar corresponde ao conceito de língua viva; já o clássico, 

só pode ser considerado vivo à medida que recebia influência do vulgar e se tornava maleável 

e dinâmico. 

Como atestam os estudos sobre o sistema vocálico do português, a origem do quadro 

que hoje conhecemos está no latim vulgar ou imperial, que foi a norma preponderante no 

processo de difusão e fixação dessa língua nas províncias conquistadas. Por não haver nenhum 

                                                 
7 Conceito originalmente formulado por Sapir (1921, apud ROSA, 2015, p. 53): “language moves down time in a 

current of its own making. It has a drift”. Atualmente, a hipótese da deriva é aceita por linguistas como Naro e 

Scherre (2007) e Castilho (2010).  
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registro inscrito ou escrito puramente nessa modalidade, a sua reconstituição é laboriosa, sendo 

necessário recorrer a documentos incidentais, incompletos e incoerentes. As fontes utilizadas 

pelos filólogos são as inscrições populares, os papiros antigos, alguns relatos de gramáticos e 

mestres de retórica, os tratados técnicos, os relatos de peregrinações, textos latinos tardios e 

cristãos, os glossários e, sem dúvida, as línguas românicas.  

É importante salientar que o quadro vocálico do português contemporâneo é resultado 

de uma série de transformações pelas quais passou a língua, no decorrer de sua história, e que 

sua gênese está, antes do latim vulgar, no período clássico do idioma. Silva Neto (1952) endossa 

tal afirmação: 

 

[...] os fatos [da língua] não se apresentam com a visão simplística da rigidez 

matemática. Entrecruzam-se, muito freqüentemente, palavras e formas, 

movem-se sem cessar em contacto e inter-ação dos falantes oriundos de 

regiões diferentes, ainda mais que próximas e linguìsticamente bastante 

relacionadas. A norma vai aos poucos selecionando umas formas em 

detrimento doutras, ou vai estabilizando o que até pouco eram vacilações 

(SILVA NETO, 1952, p. 195). 

 

1.3.1 O Vocalismo Latino 

 

Silva Neto (1956) explica que as vogais latinas se distinguiam pela quantidade e pelo 

timbre. Por quantidade, entende-se o tempo de duração na pronúncia, que podia ser breve ( ) ou 

longa ( ), ao passo que por timbre, compreende-se a qualidade específica do som, definido por 

aberto ou fechado. Para cada vogal breve havia uma correspondente longa, perfazendo cinco 

pares. Com exceção do a, que sempre é aberto, as vogais latinas longas são fechadas, ao passo 

que as breves são abertas. A quantidade tinha função distintiva, na flexão nominal e verbal, 

diferenciando os casos nominativo e ablativo e distinguindo o sentido das palavras, como 

ilustrado no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Vogais do Latim Clássico 

 

LONGAS  BREVES  

a  central malum > maçã a  central malum > mau 

e  anterior ceras > cera e  anterior ceras > uma planta 

i  anterior dico > consagro i  anterior dico > digo 

o posterior molis > massa  o  posterior molis > moinho 
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u posterior sudis > seco u  posterior sudis > espécie de pau 

Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 40). 

 

Alguns autores discorrem sobre a perda da quantidade das vogais latinas. Silva Neto 

(1952, 1956) atribui essa perda à fala livre e descuidada da modalidade vulgar. O autor 

corrobora sua afirmação por meio de registros escritos do século III a.C, que não apresentam 

tal oposição quantitativa, e salienta que “não houve, no latim imperial, permuta da quantidade 

pelo timbre, mas permanência deste e perda daquela” (SILVA NETO, 1952, p. 175). Câmara 

Júnior (1985 [1976]) credita a perda da quantidade no latim vulgar à intensificação do acento, 

portanto, voltada aos aspectos estruturais e prosódicos, inerentes à evolução linguística, sendo 

a oralidade um aspecto favorecedor do processo. 

No quadro tônico, das dez vogais do período clássico restaram sete: 

 

Quadro 2 - Evolução do Quadro Vocálico do Latim Clássico para o Latim Vulgar: As 

Tônicas 

 

Latim Clássico Latim Vulgar Exemplos 

a  e a /a/ faba- > fava; pratu- > prado 

e  // de ce- > dez 

e  e i /e/ acetu- > azedo; ille > ele 

i  /i/ filu- > fio 

o // rota- > roda  

o e u /o/ sudore- > suor, lutu- > lodo 

u /u/ acume- > gume 

Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 41). Exemplos extraídos de Nunes (1960, p. 43-55). 

 

 

Em relação aos ditongos, Teyssier (1982) salienta que <ae> e <oe>, do latim clássico, 

reduziram-se a // e /e/, respectivamente, como em ccum > c//go e fdum > f/e/o. Quednau 

(2005), fundamentada em Maurer Júnior, salienta que /ae/ e /oe/ sofreram a evolução do /e/ e 

do //, enquanto /au/, escrito <au>, apresentava uma variante /o/. 

Desta forma, a diferença que se verifica no latim vulgar em relação ao clássico é o 

aparecimento de dois graus de elevação da língua em posição intermediária, criando a oposição 

distintiva entre /e/ e // e /o/ e //. Em seu estudo recente sobre as vogais na diacronia do 

português, Fonte (2010) explica que a perda da quantidade das vogais latinas está relacionada 

com a perda da duração com valor fonológico e não com a perda da duração em si, uma vez 

que as vogais portuguesas podem ser avaliadas quanto à sua duração (FONTE, 2010, p. 72). 
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Não obstante, a regularidade sistemática ilustrada no quadro 2 não pode ser entendida 

como absoluta, uma vez que no processo de evolução do quadro vocálico atuaram, no decorrer 

da história, mudanças estendidas além do contexto fônico, mas condicionadas por contextos 

fonéticos que agiram de forma a impedir o comportamento uniforme dessas regras. Um 

exemplo dessa mudança fônica são as assimilações, ou como preferem os gramáticos históricos 

– metafonia8, motivadas pela presença de certos ambientes fonológicos, como timbre da vogal 

contígua e da consoante adjacente. Mattos e Silva (2001a) assegura que a atuação da 

assimilação pode ser verificada na grafia, como no exemplo do registro esto, por isto (do lat. 

i psu-). 

Outra mudança significativa diz respeito à incidência, ou não, do acento sobre as vogais. 

As dez vogais existentes no sistema vocálico do latim clássico não mantinham qualquer relação 

com a tonicidade da sílaba à qual pertenciam. Na passagem para o sistema do latim vulgar, o 

acento passou a ter um papel importante na caracterização dessas vogais, determinando o 

surgimento de três quadros diversos: tônico, pretônico e átono final ou postônico. 

Nunes (1960, p. 42) considera as vogais tônicas tenazes e resistentes, em detrimento das 

átonas. Diz o autor que essas vogais “podem, por vezes, sofrer a influência dos sons vizinhos e 

sob ela mudarem de timbre, mas, embora alteradas, lá continuam a subsistir na palavra com a 

sílaba de que fazem parte integrante”. Natureza um pouco distinta possuem as vogais átonas 

que, segundo o autor, podem sofrer alteração, modificação, ou até mesmo desaparecer em 

determinadas sílabas. Disso resulta a indistinção entre // e // com /e/ e /o/, senão quando há 

ênfase, perfazendo um quadro de cinco vogais na posição pretônica (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/), e três 

(/a/, /e/, /o/) quando postônica, pois neste caso “o e e i, como o o e u, confundem-se, dando em 

geral um som único, e na escrita i e u não se usam, sendo substituídos por e e o” (NUNES, 

1960, p. 56).  

Sobre essa característica, Câmara Júnior (1985 [1976]) explica que: 

 

Ao mesmo tempo, as vogais passavam a ser condicionadas pela incidência ou 

não do acento e, quando átonas, pela sua posição antes ou depois do acento. 

Assim se eliminou a quantidade como traço vocálico distintivo e se 

estabeleceram três quadros diversos para as vogais, conforme tônicas, 

pretônicas ou átonas finais (CÂMARA JÚNIOR, 1985 [1976], p. 40).  

 

                                                 
8 Silveira Bueno (1967, p. 71) explica que metafonia é somente um dos diversos nomes do fenômeno fonético que 

consiste na alteração do timbre de uma vogal por influência de outra, geralmente, i, u, ou então e, o, que, “embora 

gràficamente difiram da precedente fonética lhes são iguais”. 
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O autor ressalta que, na evolução do Latim Clássico para o Vulgar, o quadro pretônico 

não mantém a distinção entre grau fechado e aberto nas médias, resultando em um sistema de 

cinco vogais, como demonstrado no esquema (1): 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos dessa correspondência podem ser verificados no quadro (3): 

 

Quadro 3 - Correspondência entre as Vogais do Latim Clássico e Vulgar: As Pretônicas 
 

Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 41). Exemplos extraídos de Williams (1973, p. 52-58). 

 

Porém, como aconteceu com as tônicas, entre as pretônicas, essa regularidade, por 

vezes, é atravessada por construções que fogem a tal condicionamento, como em eclsam > 

igreja, seruimos > sirvamos, descrito por gramáticos históricos como metafonia. Coutinho 

(1969) explica que algumas vogais iniciais desapoiadas sofreram aférese10, como em inamorare 

> namorar; outras, quando em sílaba não inicial e adjacentes à tônica, passaram pelo processo 

de síncope, como em bonitte > bondade, veritte > verdade, aperir > abrir (COUTINHO, 

1969, p. 103). 

As vogais postônicas podem ocupar a posição final ou não final do vocábulo. Coutinho 

afirma que essas vogais, ao passarem do latim vulgar para o português modificaram-se ou 

                                                 
9 Exemplo do português arcaico, substituído por figura. 
10 Aférese corresponde a um tipo de metaplasmo por subtração, ou seja, quando a palavra perde algum fonema no 

começo (SILVEIRA BUENO, 1967, p. 76). 

Latim clássico Latim Vulgar Correspondência em Português 

a  e a /a/ apertum > aberto; saponem > sabão 

e , i, , e,  /e/ securum > seguro; fi guram > fegura9; cpullam > cebola; 

ftorem > fedor; seniorem > senhor 

i  /i/ dicendum > dizendo 

o, u, o /o/ plora re > chorar; formicam > formiga; su perare > sobrar 

u /u/ durare > durar 

a, a > a 

i , e, e > e (fechado) 

i  > i 

u, o, o > o (fechado) 

u > u 

Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 41). 
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caíram, numa tendência de evitar proparoxítonas. Na posição final, as vogais podiam sofrer 

síncope11 se fossem anteriores (/e/, /i/) e estivessem após as consoantes r, l, s, z e n, como em 

vorace > voraz, bene > bem, debere > dever. O autor ainda explica que, neste contexto, 

eliminou-se a oposição entre as vogais altas e médias, restando apenas as médias /e/ e /o/, como 

em tenui > tive, hortu > horto, agnu > anho. Em relação às átonas não finais, com exceção de 

/a/, em palavras paroxítonas, as vogais postônicas caíam, como em man[i]ca > manga, com[i]te 

> conde; dom[i]nu > dono (COUTINHO, 1969, p. 106). 

Alguns itens lexicais que exemplificam essa passagem estão descritos no quadro (4): 

 

Quadro 4 - Correspondência entre as vogais do Latim Clássico e Vulgar: As Postônicas 

 

Até este momento, fizemos a descrição do quadro vocálico pertencente ao período 

arcaico da língua, até o século XVI, portanto, início do moderno e marco importante para os 

estudos sobre as características do português de Portugal e das demais regiões colonizadas. Para 

Câmara Júnior (1985 [1976]), a configuração do quadro vocálico do latim vulgar, levado pelos 

conquistadores à Península Ibérica, é a mesma trazida para o Brasil, na primeira fase da 

colonização portuguesa e, só depois disso, é que se criaram novos aspectos para o vocalismo 

brasileiro. 

 

1.3.2 O Sistema Vocálico do Português Clássico 

 

Traçar uma periodização para a evolução da língua portuguesa não é tarefa fácil, como 

lembra Michäelis de Vasconcelos (1946, p. 19): “uma língua não nasce em dia e hora certa, 

nem evoluciona, num momento, de um estado a outro”. 

Os estudiosos costumam utilizar critérios diversos para demarcar os períodos, conforme 

considerem como referências, podendo ser linguísticas ou extralinguísticas. De acordo com 

Coutinho (1969) e Teyssier (1982), para fins de periodização, a inauguração do português 

                                                 
11 A síncope se dá quando o fonema desaparece no meio da palavra. Silveira Bueno (1967) explica que esse é um 

dos fenômenos mais comuns em fonética histórica. 

 

Latim clássico Latim Vulgar Correspondência em português 

a  e a /a/ domaa > doma (arcaico) 

e , i, e  /e/ ante > ante; hodie > hoje; siti  > sede 

o, u, o,  u /o/ cito  > cedo; quomodo  > como; cerviu  > cervo; fructu > fruto 

Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 41). Exemplos extraídos de Fonte (2014, p. 111). 
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moderno se dá com a publicação de Os Lusíadas (1572), de Camões. Já para Castro (1991, p. 

243), o português, por ele intitulado clássico, inicia-se com a publicação da Grammatica da 

lingoagem portuguesa, de Fernão de Oliveira, em 1536, e simboliza o início da “reflexão 

metalinguística que, em Portugal, passou a ter por objeto a língua nacional”. 

Na primeira metade do século XVI, Fernão de Oliveira descreveu um sistema vocálico 

constituído de oito vogais, que se diferenciavam pelo timbre: ‘a grande’ e ‘a pequeno’, ‘e 

grande’ e ‘e pequeno’ e ‘o grande’ e ‘o pequeno’. Contemporâneo de Fernão, Duarte Nunes de 

Leão, em sua Orthographia da lingoa portuguesa (1576), concorda que a distinção provém do 

acento:  

 

A he letra vogal simplez e pura, e acerca de nos duvidosa na quãtidade, como 

acerca dos Gregos e Latinos: porque pode ser breve, e ser longa, segu do as 

letras, a que se ajunta ou o lugar onde cae. E não ha mais que hum a porque 

ser longo, e ser breve, he accidéntalme te [...] E a razão que faz parecer que 

são dous aa hum gra de, e hum pequeno, he a pronunciação varia, que se causa 

dos accentos, ou das letras, a que se ajunta a essa vogal. [...] E todalas vezes, 

que despois do a se segue m ou n como nestas palavras: fama, cano, 

pronunciase com menos hiato, e abertura da boca, e fica parecido pequeno, 

não sendo assi (LEÃO, 1576, p. 2-3). 

 

Teyssier (1982) assinala que, desde o século XIV até os dias de hoje, no Português 

Europeu, existem oito vogais tônicas, devido à contração do [a], que ainda conserva um tom 

aberto antes de consoante nasal, como em ga-anha > ganha (verbo), ga-anho > ganho 

(substantivo). De acordo com o autor, “nas palavras que contêm um singelo a etimológico, 

sempre fechou esta vogal em [ä]” (TEYSSIER, 1982, p. 36). 

Maia (1986, p. 311) e Mattos e Silva (2001a), por seu turno, destacam que as diferenças 

nas pronúncias dessa vogal podem ser relegadas a questões meramente fonéticas. Maia (1986) 

explica que as oito vogais correspondiam a sete fonemas vocálicos, uma vez que o ‘a grande’, 

como em Alm/a/da, e o ‘a pequeno’, como em Alem/a/nha são variantes do fonema /a/. Assim, 

havia a realização de [] quando seguido de nasal, e de [a] em qualquer outro contexto. Para 

Mattos e Silva (2001a, p. 53) “não se pode ter certeza se já haveria uma distinção fonética entre 

[a] e [], seguido de nasal, mas se pode admitir que uma oposição fonológica entre central aberta 

e fechada não existia.”. De acordo com a autora, a diferenciação entre o ‘a grande’ e ‘a pequeno’ 

não foi instaurada no português brasileiro, como foi a dos pares ‘e’ e ‘o’, como em f[e]sto e 

f[]sta, form[]sos e form[o]so, que, além de serem oposições fonéticas, são também 

fonológicas. 
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Seguindo o proposto por Teyssier (1982), o quadro vocálico do português moderno, ou 

clássico, está representado no esquema (2): 

(2)  

 

 

 

 

 

 

Mesmo que bastante propícias à inovação, dentre as átonas, as pretônicas foram mais 

resistentes na passagem do latim para o português. De acordo com Coutinho (1969, p. 102), 

“talvez isso se explique pela influência do antigo acento latino de intensidade inicial”. Teyssier 

(1982) ressalta que no século XV, quando o galego-português estava evoluindo para o 

português clássico, os hiatos compreendidos nesta posição começaram a se desfazer, como em 

esca-ecer > esqueecer > esquècer; pre-egar > prègar; ca-aveira > cáveira; co-orar > còrar, 

e essas vogais contraídas dos hiatos produziram três fonemas novos que, no português 

contemporâneo, distinguem-se das vogais pretônicas simples: [], [] e [a]. Assim, por volta do 

ano de 1500, as vogais em hiato se completaram, passaram a ser abertas, em oposição às 

pretônicas simples fechadas, igualando o quadro pretônico ao tônico, com oito vogais, como 

ilustrado no esquema (2). Esse quadro tomaria rumos distintos no Brasil e em Portugal. Damos 

especial atenção sobre a origem histórica das vogais médias pretônicas /e/ e /o/ na seção 1.4 

deste capítulo. 

Naro (1973) discute a questão da elevação ou manutenção das vogais átonas em posição 

final. Segundo o autor, baseado em ortógrafos e gramáticos, desde o século XVI ao XVIII, nesta 

posição, as vogais médias /e/ e /o/ apresentavam, antes de pausa, um ligeiro levantamento, mas 

não chegavam a se modificar. Essa característica é registrada antes mesmo do processo de 

colonização, no século XVI, e só após esse período, devido a questões articulatórias, é que 

acontece a perda do traço distintivo entre as vogais /o/ e /u/, acarretando realizações como 

fósf[u]ro, abób[u]ra, no entanto, os contextos em que se encontravam a vogal /e/ permaneciam 

inalterados. Naro escreve: 

 

Dada a semelhança fonética demonstrada das vogais médias e altas em etapas 

anteriores da língua e a tendência geral ibérica de levantar levemente vogais 

médias átonas sob certas condições, uma explicação muito razoável para esta 

mudança poderia ser dada, a saber, que uma regra de detalhe fonético 

/i/    /u/ 

/e/    /o/ 

  // 

//    // 

  /a/ 

 
Fonte: Teyssier (1982, p. 38). 
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sincronicamente bem tardia tenha sido promovida ao nível morfofonêmico 

(NARO, 1973, p. 22). 

 

Teyssier (1982, p. 23) salienta que, embora haja resquício de utilização das vogais /i/ e 

/u/ nas posições postônicas, o mais plausível é que no galego-português medieval as vogais 

átonas finais deviam ter uma pronúncia breve, e seriam realizadas como /e/ e /o/ muito fechados. 

Grafias como avemus, canpu podem ser interpretadas como latinismos, ou como formas de 

registrar um /o/ final mais fechado. Já partisti, pudi, estivi pertencem a imperativos e verbos no 

passado perfeito que, no início do século XIV, passaram a apresentar um /e/ final, partiste, 

pude, estive. 

Para Mattos e Silva (2001a), a oposição fonológica entre /e/ ~ /i/ e /o/ ~ /u/, em posição 

átona final, remonta ao início do português falado e descreve o sistema postônico final com três 

membros: uma vogal central e duas vogais, uma da série anterior outra da posterior, que 

poderiam realizar-se como “[e] e [i], [e] (= [e] tendendo para [i]) e entre [o] e [u], [o]” 

(MATTOS E SILVA, 2001a, p. 57).  

Dessa forma, o quadro passa a ser mais reduzido, sendo constituído de três vogais, em 

que, segundo Câmara Júnior (1985 [1976]), o /o/ reduziu-se a /u/, (permanecendo na escrita a 

vogal média <o>), e entre as vogais anteriores, após um estágio de oscilação, /i/ e /e/ reduziram-

se a /e/, conforme demonstrado no esquema (3): 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 O Sistema Vocálico do Português Contemporâneo 

 

Conforme apontam as pesquisas sobre o tema, o quadro vocálico do português 

contemporâneo difere nos continentes americano e europeu. Geralmente, a variedade europeia 

é descrita como confluente à brasileira, em relação às vogais tônicas, e divergente em relação 

i      u 
i      u 
      e         u  o 
e     o 
e    

  a 
     a 

a 
 
Fonte: Câmara Júnior (1985 [1976], p. 42). 
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às átonas. Como nosso foco de estudo não se estende ao português de além-mar, neste trabalho, 

apenas reproduzimos de forma breve o sistema delineado por autores que tratam do tema, como 

Teyssier (1982), Mattos e Silva (2001a), Fonte (2014) e Carvalho (2010). Em relação ao 

português brasileiro, descrevemos o quadro vocálico, atentando de maneira mais específica para 

a posição pretônica, baseando-nos, principalmente, nos estudos de Câmara Júnior (1985 [1976], 

2008 [1953]), Teyssier (1982) e Bisol (2009). 

 

1.3.3.1 O Sistema do Português Europeu 

 

Teyssier (1982) e Mattos e Silva (2001a) atribuem ao quadro tônico padrão de Lisboa 

oito vogais, decorrentes da oposição entre [a] e [], na primeira pessoa do plural no presente e 

no perfeito dos verbos de 1ª conjugação, como em am[]mos e am[]mos. Essa oposição 

distintiva não acontece no português brasileiro, porém, na sincronia da língua portuguesa atual, 

as vogais átonas variam, a depender das áreas dialetais, e este é o ponto que mais diferencia o 

português europeu do brasileiro, no qual em nenhum dos dialetos mantêm o quadro de sete ou 

oito vogais já descrito para as tônicas (MATTOS E SILVA, 2001a). 

Carvalho (2010) e Fonte (201412) apresentam o quadro vocálico europeu (variedade 

padrão de Lisboa) com sete vogais: /a/, /e/, //, /i/, /o/, // e /u/ e explicam que a vogal central 

baixa // acontece, também, neste dialeto, apenas antes de palatais (telha ~ t[]lha, fecho ~ 

f[]cho); antes de semivogal palatal (lei ~ l[]i) e antes de consoante nasal (cama ~ c[]ma). 

Carvalho (2010) ressalta que os itens derivados de [] tônico tendem a apresentar um [] na 

posição pretônica, como em t[]lhado e l[]gal. Da mesma maneira, explica o autor, ocorreria 

nas formas derivadas com as vogais anteriores [e] e [] tônicas , como em s[e]lo / s[]lo ~ 

s[]lar), e nos itens derivados de bases com [o] e [] tônicos, que apresentam [u] na posição 

pretônica (f[o]rça /  f[]rça ~ f[u]rçar). Em consonância, Fonte (2014) frisa que o sistema 

vocálico átono do português europeu passa por um processo de redução, caracterizado pelas 

regras de elevação e recuo: [] e [o] deslizam para [u], caracterizando uma elevação; [a] passa 

a [], evidenciando uma elevação e recuo, ao mesmo tempo; [e] e [] reduzem-se a [i] ou [], 

indicando, também, uma elevação e recuo.  

                                                 
12 Ambos os autores se fundamentam em Mateus & Andrade (2000), que utilizam a teoria da Fonologia 

Autossegmental. 
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Dessa maneira, o quadro das átonas fica reduzido a quatro elementos, conforme 

esquematizado em (4): 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2 O Sistema do Português Brasileiro (Doravante PB) 

Câmara Júnior (1970), ao considerar os apontamentos de Trubetzkoy13, e com base em 

seus estudos sobre o dialeto carioca, caracterizou as vogais portuguesas a partir do acento, 

explicando que na posição tônica é que se pode observar com maior nitidez os traços vocálicos 

distintivos: 

 

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

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

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

acompanhamento, um arredondamento gradual dos lábios. Entre umas e 

outras, sem avanço ou elevação apreciável da língua, tem-se a vogal /a/ como 

vértice mais baixo de um triângulo de base para cima. A articulação da parte 

anterior, central (ligeiramente anterior) e posterior da língua dá a classificação 

articulatória de vogais – anteriores, central e posteriores (CÂMARA JÚNIOR, 

1970, p. 41). 

 

 

              Dessa forma, tem-se, no esquema (5), o sistema triangular para as vogais tônicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Linguista que utilizando as ideias estruturalistas de Saussure, juntamente com Roman Jakobson, lançou as bases 

para o funcionalismo, no Círculo Linguístico de Praga, em 1926. Nikolai Trubetzkoy é considerado o mestre da 

Fonologia, de acordo com Fontaine (1978), “tanto devido à amplitude do trabalho realizado quanto à potência do 

esforço de implantação teórica”. 

[i]  []  [o]  [u] 

  [e]      [] 

    []    [] 

 

   [a] 

Fonte: Fonte (2014, p. 124). 
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(5) 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

O que permite classificar a vogal de 1º ou de 2º grau é a elevação gradual da língua na 

parte anterior ou posterior. O autor esclarece que as sete vogais não contemplam a distinção 

fonológica da vogal central /a/, o que existe é uma variante posicional, e explica que “a 

nasalação, que foi a regra geral no Brasil, importa numa mudança do timbre do [a] para [] e 

do timbre aberto para médio fechado. Fonologicamente, o fechamento, e não a ligeira nasalação 

que o determina, é que deve ser considerado o traço relevante” (CÂMARA JÚNIOR, 1985 

[1976], p. 42). 

Assim, cabe ressaltar que, no quadro tônico do PB, existe a pronúncia do [] em certos 

ambientes nasais de alguns dialetos, como em d[]ma, b[]ndo, e a pronúncia [a] em contextos 

como n[a]do, f[a]to. Entretanto, Câmara Júnior (2008 [1953]) salienta que se tal distinção fosse 

levada em conta, nosso sistema vocálico seria quadrangular. Para ele: 

 

É claro que nestas circunstâncias se trata, porém, de um alofone, variante 

posicional ou combinatória. Sobre ser a realização fonética de todo /a/ átono, 

também figura em posição tônica diante de consoante nasal. Por isso, figura 

em bramar e bradar, átono, mas – tônico – em bramo – bramas, em não em 

brado – bradas (CÂMARA JÚNIOR, 2008 [1953], p. 54). 

 

O mesmo não ocorre com as vogais médias, uma vez que d/e/do e /o/lho (substantivos) 

se distinguem de d//do e //lho (verbos) caracterizando oposições fonológicas tanto no PB 

quanto no português europeu (FONTE, 2014).  

No quadro átono, as subnormas de Portugal e do Brasil encontram ainda mais distinções. 

Na posição pretônica, há uma redução no número de vogais, de sete para cinco, devido à 

eliminação de certas posições, conforme ilustrado no esquema (6): 

 

   

altas   /u/  /i/ 

  médias     /ô/              /ê/  (2º grau)       

       médias         /ò/       /è/   (1º grau) 

            baixa                         /a/ 

            posteriores         central               anteriores  

  

              Fonte: Câmara Júnior (1970, p. 43). 
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(6) 

   

 

 

 

 

 

Na teoria fonêmica, essa redução é chamada de neutralização, e se caracteriza pela perda 

de traços que distinguem dois fonemas entre si. De acordo com Câmara Júnior (1970, 2008 

[1953]), essas reduções acontecem em decorrência da diminuição da força despendida na 

respiração e da quantidade de ar nas posições silábicas não acentuadas.  

A neutralização vocálica advém dos postulados discutidos no Círculo Linguístico de 

Praga, por Trubetzkoy, e interpretada no português brasileiro, primeiramente, por Câmara 

Júnior (1970, 2008 [1953]), que considera diferenças a depender da modalidade de posição 

átona. O que acontece é que nas vogais médias em posição pretônica desaparece a oposição de 

grau (1º e 2º), por isso se distinguem itens como f//rma (com // tônico) e f/o/rma (com /o/ 

tônico). Entretanto, em adjetivos derivados do primeiro item, como f/o/rmoso, a vogal média 

posterior apresenta-se fechada, devido à posição pretônica. 

Em decorrência dessa distinção, o sistema vocálico átono apresenta cinco vogais na 

posição pretônica, quatro na posição postônica não final e três na postônica final, e essa 

diminuição do número de vogais acontece devido ao enfraquecimento da sílaba e à elevação 

das vogais médias. 

A posição postônica não final, ou vogais postônicas dos proparoxítonos, apresenta um 

quadro análogo ao português europeu, duas vogais anteriores /e/ e /i/ e uma posterior /u/. 

Câmara Júnior (1970) esclarece que, depois de uma vogal tônica, há a neutralização das vogais 

/o/ e /u/, mas não entre /e/ e /i/, e a grafia com /o/ ou /u/ é mera convenção ortográfica, sendo 

facilmente encontrada a realização pér[u]la, mas não núm[i]ru. O autor (2008 [1953], p. 59) 

menciona que essas vogais, embora fracas, “oscilam numa maior ou menor atonicidade. 

Tornam-se singularmente fracas não só nos vocábulos pouco relevantes da frase, mas também, 

generalizadamente, na pronúncia articulatoriamente relaxada da fala familiar”. 

Assim, Câmara Júnior (1970) apresenta o seguinte quadro para a posição não final, 

conforme esquema (7): 

 

 

           altas   /u/  /i/ 

  médias     /o/              /e/   

           baixa                                  /a/ 

   

           Fonte: Câmara Júnior (1970, p. 44). 
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(7) 

 

 

 

 

 

 

Em relação à postônica final, o autor explica que, sendo a posição mais débil, as vogais 

átonas, seguida ou não de /s/ no mesmo vocábulo, neutralizam-se com o seu par, reduzindo os 

dois pares /e/ e /i/ e /o/ e /u/ em apenas um /i/ e /u/, como em tard[i] e tal[u]. Câmara Júnior 

(1970) propõe o sistema das vogais postônicas finais, conforme esquema (8): 

 

(8) 

 

 

 

 

Autores contemporâneos que se debruçam sobre variações que acometem o sistema 

vocálico discutem a redução no quadro de vogais, partindo do processo de neutralização e do 

efeito da incidência do acento. Para Bisol (1981, 2003, 2013), a neutralização é vista como um 

processo natural, que leva sempre a um sistema mais simples e, sendo inerente à própria língua, 

não é característico do português, mas está presente em outras línguas. A partir dos dados 

analisados na Região Sul do Brasil, a autora comenta que é possível prever um processo de 

mudança do quadro vocálico do português brasileiro em direção a um sistema mais simples. 

Vieira (1994), também se valendo de dados referentes à Região Sul, aborda o processo de 

neutralização das postônicas como uma regra pós-lexical, de natureza variável. 

Na posição pretônica, o PB difere consideravelmente do português europeu, 

principalmente na pronúncia, pois, enquanto no Brasil há certa ambiguidade de som, ou mais 

próximo do /e/ átono espanhol, ou mais próximo da vogal alta /i/, em Portugal, a tendência é 

pronunciar o /e/ como mudo, como p’ssoa, p’zar, qu’rer (BISOL, 1981).  

De acordo com Vieira (1994), diferentemente do contexto pretônico, a variação das 

vogais médias nos ambientes postônico final e postônico não final é pouco explorada em 

trabalhos variacionistas. Segundo a autora, no Estado do Rio Grande do Sul, há um 

comportamento variável entre as postônicas, determinando uma alteração na proposta de 

            

altas   /u/  /i/ 

  médias     /.../              /e/ 

 baixa                                    /a/ 

      

           Fonte: Câmara Júnior (1970, p. 44). 

 

           altas   /u/  /i/ 

           baixa                                    /a/ 

   

           Fonte: Câmara Júnior (1970, p. 44). 
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Câmara Júnior (1970, 2008 [1953]). Importante ressaltar que, em relação às vogais postônicas, 

seguindo a proposta da teoria autossegmental de Wetzels14, tanto Vieira (1994) quanto Bisol 

(2003) discordam da proposta mattosiana, que apresenta dois quadros vocálicos diferentes para 

as posições final e não-final. Bisol (2003) salienta que a neutralização compreende apenas duas 

regras no PB: em relação às pretônicas e em relação às átonas finais, ou seja, a que reduz o 

sistema a cinco vogais e três vogais, respectivamente. A regra da postônica final se estenderia 

a não final, em busca de uma regularização do sistema, sendo o “sistema assimétrico de quatro 

vogais da postônica não-final apenas um efeito de freqüência, pois ambas as vogais médias /e, 

o/ mostram-se sensíveis ao alçamento” (BISOL, 2003, p. 282). 

Os dados de Bisol (2003) trazem realizações como alfând[i]ga ~ alfând[e]ga, 

epênt[i]se ~ epênt[e]se, córr[i]go ~ córr[e]go, apontando a elevação da vogal média /e/ para 

/i/, de forma semelhante ao que ocorre com a átona final, “embora ainda não se tenha 

manifestado como regra geral em nenhuma variedade do português brasileiro, diferentemente 

do que ocorre com a final” (BISOL, 2003, p. 280).  

Como o foco deste trabalho está na descrição das médias /e/ e /o/ na posição pretônica, 

passamos a apresentar algumas observações históricas sobre a representação fonética dessas 

vogais.  

 

1.4 A HISTORICIDADE DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS 

 

A questão que envolve a variação no quadro das médias em posição pretônica é assunto 

que suscita reflexões desde a época latina, evidenciada nos registros do Appendix Probi15, cuja 

importância é inestimável aos estudos que descrevem as mudanças fonéticas ocorridas no latim 

até o aparecimento das línguas românicas. Esse documento assenta uma compilação de palavras 

vulgarmente pronunciadas de maneira diferente do latim clássico, como em cannelam non 

canianus/ formica non furmica, em que o primeiro item se refere à vulgata e o segundo à forma 

clássica. 

                                                 
.14 De acordo com Bisol (2003), Wetzels (1992) reinterpreta Câmara Júnior em termos da geometria de Clements 

(1991), ou Teoria Autossegmental. Nesta teoria, “as vogais são definidas a partir de traços articuladores [coronal, 

dorsal, labial, radical] e dos traços de abertura [aberto 1, aberto 2, aberto 3]” (VIEIRA, 1994, p. 55). 
15 Não existe precisão sobre a natureza do Appendix Probi, seu autor e datação. De acordo com Morais (2013), há 

duas possibilidades de autoria: um mestre escolar que compilava erros que seus alunos cometiam quando estavam 

no processo de aprendizagem do latim, ou um gramático latino que compilou erros provindos de vários textos com 

o objetivo de restaurar a forma correta da língua. Sobre a datação, atribui-se o século III ou o IV d.C. 
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No português seiscentista, a variação das vogais médias em posição pretônica é 

documentada por Fernão de Oliveira em sua Grammatica da lingoagem portuguesa, de 1536:  

 

Das vogaes antre u e o pequeno ha tanta vezinhença q quasi nos confundimos 

dizendo hus somir e outros sumir: e dormir ou durmir /e bolir ou bulir e outras 

muitas partes semelhantes. E outro tanto antre i e e pequeno como memoria 

ou memorea/ gloria: ou glorea (OLIVEIRA, 1536, Cap. XVIIJ). 

 

Um pouco mais tarde, em 1576, o gramático Duarte Nunes de Leão, também assinalava 

a variação das vogais médias como uma corrupção da língua: 

 

As letras entre si teem hu as com as outras muita semelhança, e affinidade, e 

portãto facilmente se corrõpem e mudão hu as em outras, não soomente de hua 

lingoa a outra, mas em hu a mesma lingoa. Polo que teendo noticia desta 

semelhança, e mudança, que fazem de hu as em outras, facilmente viremos dar 

cã origem dos vocabulos corruptos. [...] E muda em .i. como de legi, lij, feci, 

fiz. [...] O corrompese em .u. como de locus, lugar, de cognatos, cunhado, 

ainda que em errada significação de constare, custar (LEÃO, 1576, p. 25-26). 

 

Esse tipo de variação que indica a troca de uma vogal média alta /e/ ou /o/ por uma vogal 

alta na posição pretônica caracteriza, nas gramáticas históricas, o fenômeno fonético 

assimilatório conhecido como metafonia. Mattos e Silva (2001a) explica que tradicionalmente 

se distinguem dois tipos de assimilações metafônicas: 

 

[...] metafonia (quando a abertura da vogal acentuada não corresponde à regra 

geral porque se aproxima sua abertura à da vogal final) [e] inflexões vocálicas, 

quando há o fechamento do timbre da vogal acentuada condicionado pela 

contigüidade de determináveis elementos fônicos: semivogal, consoante 

palatal, nasal, como em: nervo (lat. nerviu), engenho (lat. ingeniu) (MATTOS 

E SILVA, 2001a, p. 53). 
 

Como tal pronúncia era característica da fala popular portuguesa, os gramáticos do 

início do século XVI ao século XVIII não a aceitavam categoricamente e a renegavam. D. 

Jerônimo de Algarve (1721, apud SILVA NETO, 1956), em suas Regras da Lingua Portugueza, 

documentou esse fato ao mencionar a tendência em utilizar o /e/ fechado como próprio dos 

falantes lisboetas, caracterizando-o como o “bem falar”. Teyssier (1982) concorda com o 

gramático ao indicar que a grafia de /i/ em lugar de /e/, encontrada no século XVIII, é marcada 

e própria dos falares meridionais do Algarve (p[i]daço por p/e/daço) e Alentejo (v[i]lhaco por 

v/e/lhaco). 
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De acordo com Naro (1973), a utilização das vogais altas /i/ e /u/ em substituição às 

médias /e/ e /o/, em meados do século XVI, era estigmatizada pelos portugueses, porque eram 

atribuídas às falas ‘grega’ e ‘cigana’, por isso, os gramáticos dos séculos XVI e XVII não viam 

com bons olhos construções como fremusura e vistido. Estruturalmente, Naro atribui a 

alternância das médias pretônicas em posição inicial ou interna à presença de uma vogal alta na 

sílaba tônica. Os casos de variação como /en/trar ~ /in/trar, registradas em documentos muito 

antigos, representam, segundo o autor, uma confusão ou contaminação da evolução normal i n- 

> en-, com a erudita para in-. Ainda, diz Naro: 

 

Uma confusão adicional de eis- ou es- < ex- e ens- < ins- resultou numa nova 

forma grafada ens- ou enz-, que opcionalmente tomou o lugar de ex-, dando 

formas arcaicas do tipo de exemplo como enzemplo ou exame como ensame. 

O novo prefixo ens- entrou então na alternância en- in-, produzindo formas 

como inzemplo, inzame, que, por sua vez, perderam a nasalização e tornaram-

se izemplo, izame. Essas evoluções criaram alternâncias dos tipos en- ~ in- e 

es- ~ ens- ~ ins- ~ is- em posição inicial (NARO, 1973, p. 39).  

 

Para Teyssier (1982), as variações ocorridas no sistema vocálico pretônico do século 

XVI já vinham de uma época muito remota. O autor aponta a passagem de /e/ a /i/ 

principalmente em início de vocábulo seguido de nasal (en+), como em /e/ntrar, pronunciado 

[i]ntrar, também a vogal /e/ seguida de st (est-), como em /e/star, pronunciada [i]star. Em 

relação à sílaba interna, o autor destaca os processos de (i) dissimilação: d/i/zia > d/e/zia e 

f/u/turo > f/o/turo; (ii) dilação: m/e/nino > m/i/nino, frem/o/sura > frem/u/sura; (iii) hesitações 

morfológicas nos paradigmas verbais: f/o/gir > f/u/gir e d/o/rmirei > d/u/rmirei, em razão das 

alternâncias regulares em f/u/jo ~ f/o/ge e d/u/rmo ~ d/orme; (iv) palavras particulares: m/o/lher 

> m/u/lher, m/e/lhor > m/i/lhor (que, por reação erudita voltou a ser melhor), l/o/gar > l/u/gar. 

Teyssier acredita que essa redução das vogais médias pretônicas aconteceu na segunda metade 

do século XVIII. 

Maia (1986), ao analisar as vogais no galego-português (séc. XIII ao XVI), afirma que: 

 

Em posição átona, mas particularmente na sílaba pretónica, o grafema e 

apresenta-se, nos textos estudados, bastante instável, podendo alternar com 

outras vogais ou ditongos, ou até algumas vezes, desaparecer: essa 

instabilidade gráfica é, certamente, o reflexo das profundas flutuações 

fonéticas que podiam sofrer as vogais átonas no antigo galego-português [...] 

Aliás, o timbre das vogais átonas, sobretudo de e e o pretónicos, esteve, na 

fase antiga das diferentes línguas peninsulares, sujeito a grandes vacilações 

fonéticas, umas vezes do tipo espontâneo, outras, devido a fenómenos 

assimilatórios (MAIA, 1986, p. 355). 
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Viegas (2001), ao discutir os estágios pelos quais passaram as médias pretônicas, desde 

o latim até o português brasileiro, expõe que as vogais /e/ e /o/ fundiram-se ainda no português 

antigo em /i/ e /u/, respectivamente. Já o processo de elevação das médias, provavelmente, 

iniciou no português no século XIII, ou pouco antes. A autora complementa que existem muitas 

questões que cercam a alternância dessas vogais, não havendo concordância quanto à pronúncia 

brasileira e europeia no século XVI, e que os rumos tomados pelas duas variedades são diversos. 

Entretanto, para Elia (2003, p. 54), a variação entre as médias e altas no português colonial são 

casos de ‘relusitanizações’, e acompanham “a deriva da Metrópole, embora com maior 

lentidão”, principalmente entre as classes cultas e dirigentes. Se além-mar o que se tem é sumar, 

purtão e pruvar, no Brasil, é possível ouvir chorar, moreno, rotina, e também chuver, pulícia 

e sussego. 

Em relação ao português arcaico, Mattos e Silva (2001a) registra a variação da média 

pretônica /e/ na grafia em sílabas iniciais, travadas por nasal ou sibilante (enfinta ~ infinta, 

escritura ~ iscritura) e também em posição inicial absoluta (egreja ~ igreja, edade ~ idade). 

Assimetricamente, com a vogal /u/, a autora elenca as flutuações oliveira ~ uliveira. Com as 

duas vogais, ainda poderia haver a inserção de um ditongo /ei/ ou /ou/, como em eidade, eigreja, 

ouliveira. Em sílabas internas, essa alternância é mais ativa quando na sílaba acentuada se 

encontra uma vogal ou semivogal alta /i/ ou /u/, como em vegiar ~ vigiar, lenguagem ~ 

linguagem, bogia ~ bugia, recodir ~ recudir. A autora frisa que a interpretação das grafias 

átonas é mais complexa, uma vez que a alternância de vogais não acentuadas nos registros é 

muito mais frequente, e em contextos diversificados, fato que leva a crer na indicação de mais 

casos de variação, por razões fonéticas, já que se encontram em posição de menor intensidade 

articulatória. 

No português do Brasil, as referências mais antigas à pronúncia alçada são de Soares 

Barbosa e Franco de Sá, descritas por Câmara Júnior (1970) e Bisol (1981). Em 1866, Soares 

Barbosa já registrava a troca do /e/ pelo /i/ pelos brasileiros, relatando que mudam “o e pequeno 

e breve em i, dizendo minino, filiz, binigno, mi déo, ti déo, si firio, lhi déo” (BISOL, 1981, p. 

231). Franco de Sá, ao examinar, em 1915, a pronúncia de cada letra, utilizando como método 

de investigação a língua escrita, havia observado que o e brasileiro é ambíguo, ora mais perto 

do /i/, ora mais próximo do /e/ átono espanhol, dependendo do dialeto. Da mesma forma o o, 

algumas vezes semelhante a /u/, noutras próximo do /o/ espanhol (Bisol, 1981, p. 231). 

Para o português contemporâneo, mais precisamente o do Rio de Janeiro, Câmara Júnior 

(1970) explica que algumas oposições entre as médias e altas ficam prejudicadas. É o caso do 

hiato seguido de uma vogal central baixa, como nos infinitivos v/o/ar ~ v/u/ar, pass/e/ar ~ 
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pass/i/ar. O autor caracteriza o fenômeno de debordamento, utilizando a nomenclatura de 

Viggo Bröndal (1943), que pode ser entendido como uma “flutuação dentro do sistema, que 

atrofia ou hipertrofia elementos dele” (CÂMARA JÚNIOR, 1970, p. 45). 

Celso Cunha (1986b) aposta na característica polimórfica do PB, sugerindo aspectos 

conservadores e inovadores em relação às médias pretônicas em termos fonéticos. Em relação 

ao conservadorismo, cita a (i) realização fechada das vogais /e/ e /o/, que era, segundo acredita 

Cunha, a do e e o pretônicos, não originados de crase, vigente em Portugal até o século XVIII, 

e que permanece nas regiões Centro e Sul do Brasil, como p/e/gar e c/o/rtar; também registra 

a variação entre as médias e altas, característica polimórfica, registrada, conforme já dissemos, 

desde a origem da língua. Como inovação, o autor menciona a neutralização do /e/ e /o/ 

pretônicos, proveniente de uma vogal latina, ou de uma crase ocorrida em nossa língua 

(esqu//cer, m//rar). 

De acordo com o testemunho dos autores consultados, a variação das médias pretônicas 

é um fenômeno antigo no português e, conforme podemos observar empiricamente, ainda 

presente na fala coloquial contemporânea de alguns dialetos brasileiros. Algumas pesquisas 

variacionistas, desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil, mostram que existe a variação 

entre as vogais médias pretônicas /e/ e /o/ e /i/ ou /u/, respectivamente, em determinados 

contextos fonético-fonológicos, que caracterizam alguns processos diretamente responsáveis 

pela evolução do sistema, na passagem de um estágio da língua para outro, e essenciais para a 

análise do corpus deste estudo. 

 

1.5 OS PROCESSOS FONOLÓGICOS ENVOLVIDOS NA VARIAÇÃO 

 

Como os processos envolvidos na variação do quadro vocálico são de natureza fonético-

fonológica e voltados, principalmente, para a oralidade, resta-nos destacar que só se pode 

chegar ao conhecimento de uma língua pretérita por meio da análise de textos escritos, 

pertencentes a épocas diferentes, evidenciando a comparação entre as respectivas formas e, a 

partir de então, seguir na direção de uma descrição evolutiva desse sistema (MAIA, 1986). 

O mesmo fonema pode variar conforme o ambiente interno – fonético, intralinguístico; 

ou externo – as peculiaridades do falante e o contexto extralinguístico. E essa variação, no 

sentido de elevação das médias em direção às altas, é comumente denominada de alçamento. 

Antes de iniciar a descrição desse processo, é salutar mencionar que o nosso objetivo não 

alcança a discussão dos fenômenos fonético-fonológicos em níveis teóricos, lembrando que 
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intentamos verificar, em linhas históricas, possíveis marcas de oralidade do português 

brasileiro, em específico o paranaense, registradas em documentos pertencentes aos séculos 

XVIII e XIX. 

1.5.1 A Elevação das Médias Pretônicas 

 

Viegas (2001) elucida que, nas pesquisas dialetais realizadas no Brasil, a elevação das 

médias pretônicas é tratada, ora como um processo de harmonização vocálica, ora um processo 

de redução favorecido por consoantes adjacentes, denominado nas investigações 

contemporâneas como alçamento sem motivação aparente. 

De acordo com Bisol (2013), a harmonização vocálica está mais voltada para o estilo 

neogramático, uma vez que possui um condicionador fonético – a vogal alta na sílaba 

imediatamente seguinte – podendo atingir mais de uma vogal no vocábulo, sendo vista como 

uma ‘regra’, definida pela autora de variável. Já o alçamento sem motivação (doravante ASM16) 

não possui um condicionador aparente, mas sim, fatores adjacentes que favorecem a aplicação 

da regra, como algumas consoantes, ou pertencer a um grupo de vocábulos com base variável 

comum. 

Dessa forma, passamos às considerações sobre os dois processos que caracterizam a 

elevação das médias pretônicas que interessam a este estudo. 

 

1.5.1.1 Harmonização Vocálica 

 

Diversas pesquisas em âmbito nacional se dedicam à descrição das variações das médias 

em posição pretônica, por ser tal instabilidade empiricamente perceptível na oralidade 

contemporânea. Dentre elas, citamos Bisol (1981), Viegas (1987), Bortoni, Gomes e Malvar 

(1992), Schwindt (1997, 2002), Freitas (2001), Kailer (2003, 2008, 2012), Viana (2008), 

Avelheda (2013). Recentemente, alguns trabalhos estão se voltando para uma abordagem 

diacrônica desse tipo de variação. Dentre eles, citamos Viegas (2001), Magalhães (2010, 2013), 

Avelheda & Batista da Silveira (2011), Nasi (2012, 2013), Costa & Keller (2013), Bençal 

(2014), Keller & Costa (2014), entre outros que se interessam pelas demais inquietações que a 

fonologia diacrônica permite, como Monaretto (2005, 2013), Hora & Telles (2006), Toniolo 

(2007), Lima (2009), Fonte (2010, 2014), Aguilera (2014) e Rosa (2015). 

                                                 
16 Nomenclatura adotada por Bisol (2013). 
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De acordo com pesquisas empíricas atuais, existem alguns contextos fonético-

fonológicos que favorecem a substituição de /e/ e /o/ por /i/ e /u/, respectivamente, em posição 

pretônica. De acordo com tais estudos, a elevação da vogal média pode estar condicionada à 

presença de uma vogal alta na sílaba contígua, ou seja, os traços da vogal alta /i/ ou /u/ são 

assimilados pelas vogais médias, que se elevam, caracterizando o processo de harmonização 

vocálica, como em m[e]nino ~ m[i]nino e c[o]stume ~ c[u]stume. 

Câmara Júnior (1970) explica que, quando uma vogal alta tônica exerce sua ação 

assimilatória sobre a pretônica, dá-se o fenômeno da harmonização vocálica. Essa assimilação 

é característica principalmente da oralidade, pois, sendo própria do estilo coloquial, não é 

representada (ou não deveria ser) na ortografia, como acontece com os vocábulos c/o/mprido 

(longo) e c/u/mprido (executado), distintos graficamente somente em prol da clareza 

comunicativa. Esse fenômeno também se estende ao plano morfológico, quando os vocábulos 

derivados apresentam, na sua forma primitiva, uma vogal média tônica, como em f/o/lha > 

f[o]lhinha (diminutivo de folha). No entanto, se não houver a noção de diminutivo e se a palavra 

tiver a mesma estrutura, a vogal átona tende a ser elevada, como em f/o/lha > f[u]lhinha (de 

calendário). Além do plano morfológico, há que se considerar a presença da vogal alta na sílaba 

vizinha à da média. 

Bisol, pioneira nas pesquisas que tratam da elevação das pretônicas na Região Sul do 

Brasil, define a harmonização vocálica como um processo de assimilação regressiva, em que a 

altura da vogal alta, presente na sílaba imediatamente seguinte, é assimilada pela média, 

independentemente de ser tônica ou não, podendo atingir uma, algumas ou todas as vogais 

médias do contexto, como em p/e/r/e/grino > per/i/grino > p/i/r/i/grino. Para a autora, a 

presença de uma vogal alta na sílaba tônica pode ser um dos gatilhos para a elevação da média, 

mas não deve ser visto como determinante. O trabalho de Bisol (1981) também foi o precursor 

dos estudos que analisam a variação das médias pretônicas qualitativa e quantitativamente, 

utilizando a metodologia desenvolvida por Labov, Cedergren & Sankoff, que confere um 

tratamento probabilístico aos dados. 

Embora sem efeito categórico, de acordo com a autora, um ponto importante a ser 

observado em relação ao fenômeno da harmonização vocálica é a produtividade da vogal /i/ 

como gatilho da regra, em detrimento da vogal posterior /u/. Segundo seus apontamentos, a 

vogal anterior tem maior probabilidade de favorecer a regra tanto para /e/ quanto para /o/, 

enquanto a vogal /u/ dá preferência à anterior /o/. Para tal afirmação, Bisol (2013) recorre ao 

diagrama das vogais cardinais de Jones (1957), constatando que a vogal /i/ tem o ponto mais 

alto de articulação, enquanto o /u/ é consideravelmente mais baixo e levemente mais alto que 
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/e/. Dessa forma, “uma vogal alta posterior exerce pouca força atrativa sobre /e/, pois mudar /e/ 

para /i/ significa criar uma articulação mais alta do que a própria vogal /u/, o condicionador” 

(BISOL, 2013, p. 54). Como exemplo, a autora cita veludo e bermuda, que tendem à 

manutenção da vogal média. A conclusão é de que a vogal /i/ é mais alta do que a vogal /u/, e 

isso pode ser explicado por aspectos fisiológicos: 

 
Isso parece indicar que o que está em jogo é o traço de altura e não a harmonia 

de timbres. Então a atenção que sobre si chama, na maioria das vezes, a 

articulação alta de uma vogal seguinte, faz com que a língua por economia de 

espaço articulatório vá de antemão se preparando para ela, alterando a 

prolação da média precedente (BISOL, 1981, p. 113).  

 

Bisol (1981) não despreza a perspectiva diacrônica em sua investigação e traça uma 

minuciosa descrição do comportamento das vogais médias desde a língua latina (Appendix 

Probi), passando pelo momento medieval (Crestomatia Arcaica), estendendo-se ao século XVI 

e XVII, com Fernão de Oliveira (1536), Duarte Nunes de Leão (1576) e João Franco Barreto 

(1671), até o português do século XVIII, compilado na Orthographia ou Arte de Escrever e 

Pronunciar com acerto a Lingua Portugueza, por Madureira Feijó (1795).  

A análise dessas referências levou-a à constatação de que a alternância das médias 

pretônicas se faz presente desde o momento embrionário, corroborado pelas variações 

assentadas no Appendix Probi, e que desde essa época não se tratava simplesmente de 

equívocos ortográficos, mas também se percebiam na pronúncia, a ponto de invadir paradigmas 

inteiros. Para comprovar sua hipótese de que a variação da pretônica no português do Brasil, 

em especial o gaúcho, segue uma regra quinhentista, a autora utiliza obras pertencentes ao 

século IV e ao XVIII para, por meio da Teoria Gerativa, classificar as representações registradas 

em tais obras como prováveis e não prováveis nos dias atuais. Assim, Bisol (1981) conclui que 

a variação nas médias pretônicas no PB vem se estabelecendo como uma regra de contornos 

bem definidos, motivada pela presença de uma vogal alta na sílaba seguinte e alguns contextos 

consonantais, desde o português arcaico. E esse processo evolutivo está enraizado no próprio 

sistema linguístico, como uma tendência natural, indo em direção à sua história, arrastada pelas 

correntes arcaicas seguindo sua deriva, perseguindo o que Labov chama de uniformitarismo 

(1994). 

Em relação ao português europeu, Maia (2012a, p. 229) salienta que embora a 

harmonização esteja amplamente documentada em fontes do galego-português, e também seja 

comentada por autores de textos linguístico-gramaticais, “quer em momentos em que se procura 

‘descrever’ a língua da época, quer através de testemunhos explícitos ou de juízos avaliativos 
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sobre formas que manifestam o referido tipo de assimilação vocálica”, o mesmo não se observa 

na modalidade contemporânea da língua, diferentemente do que ocorre com o PB. 

Além do processo de assimilação de traços vocálicos, para Viegas (1987, 2001), a 

elevação das médias pretônicas também pode estar associada à assimilação de traços 

consonantais adjacentes, definida por Bisol (2013) como alçamento sem motivação aparente. 

As autoras concluem que as médias pretônicas podem elevar-se sem um motivador explícito, 

conforme a tendência ao fechamento das médias, evidenciada pelas pesquisas de cunho 

diacrônico. 

 

1.5.1.2 Alçamento Sem Motivação Aparente 

 

Comumente, a elevação das médias pretônicas é tratada genericamente pela alcunha de 

alçamento, ou alteamento, muitas vezes sem distinção terminológica quanto à motivação do 

fenômeno. No entanto, juntamente com a harmonização, o alçamento das médias pode estar 

associado a um processo de redução vocálica, tão comum no PB quanto a harmonia, 

caracterizado pela alternância do traço de altura nas vogais médias /e/ e /o/, em direção às altas 

/i/ e /u/, que pode acometer a posição (i) pretônica, como em alg/o/dão > alg/u/dão, (ii) 

postônica não-final, como em pér/o/la > pér/u/la, ou (iii) postônica final, como em verd/e/ > 

verd/i/. 

Para Câmara Júnior (1985 [1976], 2008 [1953]), o fenômeno do alçamento não deve ser 

atribuído somente ao aspecto linguístico, uma vez que palavras que são usualmente utilizadas 

na informalidade costumam elevar a média com maior frequência, abarcando, assim, a 

característica social desse fenômeno. Além disso, o autor menciona razões morfológicas e 

semânticas associadas à elevação das médias pretônicas. 

Bisol (2013) elenca algumas condições para que haja alçamento em detrimento da 

harmonização: (i) nomes de uso frequente, como tumate, buneca, piqueno, algudão; (ii) verbos 

de 1ª conjugação e palavras deles derivadas, sendo também favorecida a elevação pela presença 

de alguns ambientes circundantes, referindo-se às consoantes velares, labiais e coronais 

contínuas, como aglumeraria, refugaria; (iii) verbos da segunda conjugação com quatro 

morfemas com vogal alta {i, ia, ido, iria}, respectivamente, pretérito perfeito, imperfeito, 

particípio, futuro do pretérito, como acunteceria, cunheceria, puderia. No entanto, se o verbo 

apresentar uma vogal média na posição de tema, diferenciando-a da terceira conjugação, os 
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casos são caracterizados como harmonização (cunhicido, cunhiciria) ou alçamento (cunheço, 

cunhecemos).  

Nas conclusões de sua tese, Bisol (1981) elenca alguns ambientes consonantais capazes 

de motivar ou inibir o processo de alçamento.  

 

Quadro 5 - Segmentos Consonantais Adjacentes e o Alçamento 

 

 

 

A relevância do trabalho de Bisol (1981) incide no fato de a autora discutir o fenômeno 

na perspectiva fonético-fonológica, apresentando uma detalhada descrição dos fatores 

linguísticos e extralinguísticos testados na pesquisa, além da especificação da produtividade de 

cada um desses fatores no âmbito das vogais médias altas. Sobre o ambiente fonológico 

consonantal, ela comenta: 

 

A harmonização vocálica é um processo de assimilação que se realiza por 

força da articulação alta de uma vogal seguinte. A alteração fonética dela 

decorrente é a expressão de uma articulação simplificadora, amparada na lei 

do menor esforço. Diante disso, é de esperar-se que as consoantes 

caracterizadas por uma articulação alta venham a funcionar como 

elementos condicionadores do referido processo, enquanto as demais, 

entre as quais se coloca a alveolar, inversamente atuem (BISOL, 1981, p. 

92-93, grifos nossos). 

 

Além desses ambientes, a autora corrobora Naro (1973) ao atribuir ao contexto nasal 

antecedido de silêncio como regra praticamente categórica ao alçamento da vogal /e/, 

diferentemente do que ocorre com a vogal /o/. Sobre isso, comenta Bisol: “a nossa hipótese é 

que a vogal /e/, quando nasalizada ([e ]), aproxima-se da área da vogal /i/, por aumento das 

freqüências dos formantes altos, favorecendo, dessa forma, o processo da harmonização 

 

 /e/ /o/ 

Palatal  precedente ora + ora - - 

seguinte + + 

Velar precedente + + 

seguinte + + 

Labial precedente - + 

seguinte - + 

Alveolar precedente - - 

seguinte - - 

Fonte: Bisol (1981. p. 350). 
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vocálica” (BISOL, 1981, p. 90). Outro ambiente favorecedor é o contexto inicial, contendo uma 

vogal anterior /e/, travada por sibilante. 

É possível questionar se realmente não há motivação, mesmo que aparente, para a 

elevação das médias pretônicas circundadas por determinados ambientes consonantais, uma vez 

que o favorecimento é atribuído ao modo e ponto de articulação. Mesmo no caso da redução 

existe a assimilação consonantal como fator motivador. 

Neste capítulo, abordamos a evolução do sistema vocálico do português, desde sua fase 

embrionária latina, passando pelo momento arcaico, clássico e contemporâneo. Apontamos 

algumas semelhanças e diferenças entre as variedades europeia e brasileira, com especial 

atenção a esta última. Também destacamos a questão das médias pretônicas /e/ e /o/, que desde 

sua origem latina apresenta o aspecto variável e mutante na fala dinâmica e trepidante do povo. 

Por fim, enfatizamos os processos que envolvem essa variação, a harmonização vocálica e o 

alçamento sem motivação aparente. No capítulo seguinte, damos especial atenção aos aspectos 

históricos. 
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CAPÍTULO II 

2.1 O REGISTRO ESCRITO NA PERPETUAÇÃO DA MEMÓRIA LINGUÍSTICA 

 

Seguindo o propósito desta investigação de analisar as formas escritas que apresentam 

as vogais médias alçadas nos manuscritos setecentistas e oitocentistas das antigas vilas 

paranaenses, acreditamos ser necessário e importante abordar, mesmo que de forma sucinta, as 

fases pelas quais passou a ortografia da língua portuguesa. Conforme aponta Gonçalves (1992, 

p. 17), “em qualquer estudo sobre a ortografia torna-se imprescindível tecer algumas 

considerações de caráter teórico acerca da grafia e da fonia, uma vez que a própria definição de 

ortografia aponta implicitamente para aqueles conceitos e sua interacção [...]”. Assim, neste 

capítulo, abordamos algumas definições necessárias para um estudo desta natureza, como a 

abordagem sobre o oral X escrito, as dicotomias som / fonema e letra / grafema e uma passagem 

pelas primeiras obras que fundamentam a ortografia portuguesa, desde o século XVI. 

 

2.2 UMA HISTÓRIA CONCISA DA ORTOGRAFIA PORTUGUESA 

 

Desde que a língua portuguesa foi registrada em seu primeiro texto, no século XIII, 

algumas palavras ali assentadas vêm sofrendo muitas e significativas modificações, reflexo da 

permanente mutação e da cultura impulsionada por diversos fatores. Sem dúvida, a evolução, 

que é característica primordial das línguas, é “complexa e melindrosa, relacionada com mil e 

um acidentes, cruzada, recruzada e entrecruzada – porque não representa uma coisa feita e 

acabada, mas as vicissitudes de uma atividade em perpétuo movimento” (SILVA NETO, 1952, 

p. 52).  

Desde o latim já havia a preocupação em normatizar a língua, comprovado pelo 

Appendix Probi, que se caracterizava pela compilação de listas de palavras com possíveis erros 

na pronúncia latina da época, opondo-se às formas do latim clássico. João de Barros (1540, p. 

8) explica que os latinos dividiam a sua gramática em quatro partes: “e  Ortografia, que tráta de 

letera, em Prosodia, que tráta de syllaba, em Ethimologia, que tráta da diçam e em Syntaxis, a 

que respõde a co struçã, [...]”. 

Coutinho (1969) relata que a ortografia portuguesa nunca foi uniforme e, só na época 

do Renascimento, em que houve a necessidade pelo retorno aos clássicos gregos e latinos, é 
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que se projetaram as primeiras compilações gráficas. De acordo com o autor, a história de nossa 

ortografia se divide em três períodos: o fonético, o pseudoetimológico e o simplificado.  

No período fonético, que tem início com o primeiro registro escrito em português e se 

estende até o século XVI, “a língua era escrita para o ouvido” (COUTINHO, 1969, p. 71). Neste 

período, os escribas procuravam imitar os sons das palavras naquilo que escreviam e, como 

para muitos sons da língua portuguesa não existiam correspondentes latinos, foram obrigados 

a adaptar as velhas grafias ou inventar outras (WILLIAMS, 1973, p. 33). Assim, a escrita se 

tornava instável e algumas palavras eram grafadas de diferentes maneiras. 

No pseudoetimológico, também chamado de etimológico, que coincide com o início do 

movimento do Renascimento e vai até 1904, a escrita das palavras passa a depender da vontade 

de cada autor. Este período coincide com o surgimento das primeiras gramáticas portuguesas, 

a de Fernão de Oliveira (1536), a de João de Barros (1540) e a de Nunes de Leão (1576). 

Segundo Williams (1973), o século XVIII foi o período das maiores polêmicas ortográficas e 

predomínio da grafia etimológica, influenciada, sobretudo, pela obra de Madureira Feijó (1734) 

por mais de um século e meio. O autor “não só instava pela grafia latina de palavras recém-

introduzidas, mas também pela sua pronúncia na conformidade com a grafia” (WILLIAMS, 

1973, p. 41). 

No período simplificado, que principia com a obra de Gonçalves Viana (1904) e se 

estende até os dias atuais, há uma necessidade em reparar o caos estabelecido no período 

anterior, por meio de uma unificação ortográfica, em conformidade com os princípios de dois 

sistemas: o brasileiro e o luso-brasileiro (COUTINHO, 1969, p. 71). A obra de Viana representa 

um retorno às grafias fonéticas, no entanto, diferentemente da Idade Média, de maneira 

uniformizada por convenção. 

Gonçalves (1992, p. 11) explica que a necessidade de normatizar a grafia surgiu no 

momento em que a língua passa a ser entendida como “agente de transmissão cultural e coesão 

social, bem como de estabilização da língua”. Por isso, para os primeiros escribas não havia a 

preocupação com a forma, tampouco em estabelecer uma norma, uma vez que a atividade de 

escrever apenas significava registrar a palavra falada. 

Com o deslumbramento pela cultura greco-latina, no período pseudoetimológico, as 

grafias passam a revelar características pseudoeruditas, “instaurando lado a lado com as 

intuições fonéticas e fonológicas [...]” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 67). Nesse momento, 

então, surgem os primeiros tratados de ortografia, influenciados pelo aparecimento da imprensa 

em Portugal, e a normalização linguística e normalização gráfica são tratadas paralelamente.  
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2.2.1 Algumas Ortografias Portuguesas 

 

De acordo com Naro (1973), a história das gramáticas e ortografias portuguesas pode 

ser dividida em duas fases: do século XVI ao final do XVII, e do século XVIII até o XIX. O 

autor menciona que, na primeira fase, cumpria-se a máxima Quintiliana Sic scribendum qumodo 

sonat, ou seja, escrevia-se de acordo com a pronúncia. Já no segundo período, essa afirmação 

é, em parte, contestada. 

 

2.2.1.1 Séculos XVI e XVII 

 

Na tentativa de valorizar a língua portuguesa, os gramáticos portugueses renascentistas 

estavam obstinados em salientar as semelhanças entre o português e o latim. Antes do 

movimento renascentista, a norma até então conhecida era a latina, enquanto as línguas 

vulgares, essencialmente orais, qualificadas como inferiores, não mereciam qualquer descrição 

ou tratamento dado às línguas consideradas cultas (GONÇALVES, 1992, itálico da autora). 

Foi a partir do início do reinado de D. João III, que pode ser datado de mais ou menos 

1525, que a vivência de língua e a mentalidade linguística portuguesa se modificam. Em 1536, 

Fernão de Oliveira escreve a Grammatica da Lingoagem Portuguesa. Logo na sequência, em 

1540, João de Barros também publica a sua Grammatica da Lingua Portuguesa. Esses dois 

primeiros gramáticos sentiram-se confrontados com a desordem gráfica instituída nesse 

momento, por isso, foram os primeiros a prescrever recomendações de como grafar de forma 

‘correta’ a língua portuguesa; e, em consonância com o momento cultural, “vão estender à 

ortografia o que faziam ao descrever a língua portuguesa: aproximá-la, tanto quanto possível, 

do ideal de perfeição e de pureza – a língua latina” (GONÇALVES, 1992, p. 37). 

De acordo com Verdelho (2001), este período foi o mais brilhante da história da 

gramaticografia portuguesa, não só pelo aparecimento dos primeiros textos sobre a língua 

vernácula, mas também pela abundante produção de obras latino-portuguesas. O autor afirma 

que Fernão de Oliveira antecede seu tempo na descrição linguística e é considerado um dos 

nomes mais originais de toda a Renascença. Os manuais de Fernão e Barros se justificam, por 

meio do seu discurso, a uma intenção de ensinar a língua portuguesa e valorizá-la:  

 

[...] com tudo apliquemos nosso trabalho a nossa lingua e gente [...] não 

trabalhemos em lingua estrangeira mas apuremos tanto a nossa com bõas 

doutrinas q a possamos ensinar a muytas outras gentes [...] notemos o falar de 
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nossos home s e dahi ajuntaremos preçeitos para aprenderem os que vierem e 

tambem os ausentes (OLIVEIRA, 1536, p. 16, cap. V).  

 

Em 1574, Pêro de Magalhães de Gândavo anuncia suas Regras que ensinam a escrever 

e orthographia da lingua portuguesa, e juntamente com os capítulos dedicados às letras, de 

Fernão e Barros, vai buscar a normatização da grafia portuguesa. Segundo Lima (2009), a obra 

de Gândavo constitui o primeiro tratado ortográfico português, propriamente dito, e o com 

maior êxito anterior ao de Feijó (1576).  

As obras de Fernão, Barros e Gândavo, embora repletas de fontes latinas, ainda assim 

não são consideradas totalmente etimológicas, uma vez que há alguma predominância de 

formas tradicionais ou populares (GONÇALVES, 1992). Essa tendência etimologizante vai 

surgir com ênfase no século XVI, com Duarte Nunes de Leão e a sua Orthographia da lingoa 

portuguesa. Na regra número VII, de sua Orthographia, Leão escreve: 

 

Que não soomente os vocabulos Portugueses, que stão inteiros, como no 

Latim, mas os corruptos, no que não stiverem mudados, deve  guardar a mesma 

orthographia. De maneira que assi como stella dobra o .l. em Latim, assi o 

dobrará strella em Portugues. E assi como dizemos gutta, diremos gotta: e 

como dizemos spissus, diremos spesso (LEÃO, 1576, p. 55).  

 

Para Verdelho (2001, p. 84), essas obras constituem referências “não só para a fixação 

da norma gráfica, mas também para a história da língua e do pensamento metalinguístico 

português”. 

No século XVII, surgem as obras de Álvaro Ferreira de Vera, com Orthographia ou 

Arte para escrever certo na Lingua Portuguesa (1633), e de João Franco Barreto, que publica 

a Ortografia da língua portuguesa (1671), descritas por Coutinho (1969). Ambos seguem pelo 

caminho etimológico, como as anteriores, muitas vezes até fonético, dando ênfase à origem 

latina. Diz Franco Barreto: 

 

A primeira e principál re gra na nóssa orthografia, e  escrever todalas dições 

com tantas leteras com quantas a pronunciamos, sem poer consoantes ociósas: 

como vemos na escritura italiana e francesa. E dáda que a diçam seia latina, 

como â derivamos a nós [...] Orthographia e  vocábulo grego, e os latinos o 

escrevem desta maneira atras, e nós o devemos escrever com e stas letras, 

ortografia, por que com ellas ô pronunciamos (BARRETO, 1671, p. 42).  

 

Além das citadas, ainda é necessário mencionar as obras do primeiro dicionarista 

Jerónimo Cardoso, que reuniu o léxico português no Dictionarium Latinolusitanicum & vice-

versa Lusitanicolatinum, de 1562. Ainda no domínio da Lexicografia, destacamos o Thesouro 
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da lingua portugueza ou Prosódia (1647), de Bento Pereira, que também escreveu uma 

Orthograhia (1666). Trata-se de obras lexicográficas de inestimável valor para a história do 

léxico português e da ortografia da língua, uma vez que, além de servir para a difusão de 

determinado uso, também concorrem para a normalização da grafia (GONÇALVES, 1992). 

 

2.2.1.2 Séculos XVIII ao XX 

 

No início do século XVIII surgiu uma obra monumental que serviu de referência para 

as demais que viriam na sequência, o Vocabulario Portuguez e Latino, de D. Rafael Bluteau 

(1712-1721). Os 10 volumes marcam profundamente a história da lexicografia portuguesa, uma 

vez que o latim se reduz a quase nada, e o dicionário passa a ser identificado como o primeiro 

essencialmente monolíngue do português, tendo o autor imaginado a sua obra como 

“instrumento de conhecimento, de normalização e de reflexão sobre a língua portuguesa” 

(MARQUILHAS, 2001, p. 106).  

Gonçalves (2006, p. 205) destaca a grande importância de Bluteau para a lexicografia 

brasileira do século XVIII, incluindo muitos “brasileirismos” em seu Vocabulario. No entanto, 

devido à exaustividade, passou a ser criticado até mesmo pela Academia Real das Ciências de 

Lisboa, que sugeriu a reestruturação do texto apresentado todo em manuscrito. Então, em 1789, 

António de Morais Silva inicia a composição do Diccionario da Lingua Portugueza, também 

composto em 10 volumes. 

Durante esse período começaram as especulações em Portugal para a criação de uma 

norma padrão portuguesa. Jerónimo Contador de Argote publicou, em 1725, as Regras da 

Lingua Portugueza, Luís António Verney, o Verdadeiro Metodo de Estudar, em 1746, e Luís 

do Monte Carmelo, o Compêndio de Orthografia, em 1767. Nessas obras, esses autores 

dedicaram capítulos precisando qual seria a variedade culta (GONÇALVES, 1992). 

No entanto, foi a publicação de João de Morais de Madureira Feijó - Orthographia, ou 

Arte de escrever, e pronunciar com acerto a Lingua Portugueza, de 1734, que alcançou a maior 

representatividade em Portugal, sendo caracterizada como bíblia sagrada ou vade mecum 

ortográfico da época. Segundo Gonçalves (1992, p. 49), à ortografia de Feijó “subjaz, 

consequentemente, uma verdadeira teoria da escrita em língua portuguesa, norteada por 

princípios que, no nosso entender, são mais do que simples opções (orto)gráficas e têm a ver 

com a tentativa de moldar a língua segundo um ideal de perfeição”. 
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No decorrer das suas 572 páginas, Feijó relata sua incerteza quanto à escrita de algumas 

palavras, ora seguindo a pronúncia, ora as formas etimológicas: 

 

Mas tendo muitas as Orthografias, que tem sahido a luz, e nos ensinaõ regras 

para os accentos, para a pontuaçaõ, e divisaõ, que se reduzem a preceitos 

certos; ainda naõ sahio huma, que nos ensinasse a escrever com certeza as 

letras, de que se devem compor as dicçoens, ou palavras na nossa lingua 

Portugueza; porque ja nos dizem, que devemos observar a analogia, e 

etymologia das palavras, imitando nas letras aquellas, donde tiveram a sua 

origem [...] Mas muito se desviaõ destas regras em muitas palavras, que naõ 

escrevem, nem por analogia, nem por etymologia; dizendo, que assim 

escrevem os doutos na nossa lingua. Ja nos dizem, que a melhor Orthografia 

he aquella, que mais se acomoda com a recta pronunciaçaõ das palavras 

(MADUREIRA FEIJÓ, 1734, p. 2-3). 

 

Todavia, o autor parece filiar-se ao partido etimológico em detrimento do da pronúncia, 

uma vez que sua ortografia estabelece um elo entre as formas portuguesas e as correspondentes 

gregas e latinas, e a “forma gráfica é a marca do laço genético” (GONÇALVES, 1992, p. 51). 

Porém, ao refletir sobre as palavras do ortógrafo, notamos sua inquietude sobre a relação fala e 

escrita e certa ânsia de afirmar a língua mais portuguesa do que latina: 

 

Todos dizem que devemos escrever como pronunciamos; mas nenhum ensina 

como devemos pronunciar, para assim escrevermos. Quem naõ sabe, que toda 

causa de innumeraveis erros na Orthografia, he a multidaõ dos erros, que 

andaõ introduzidos na pronunciaçaõ? E eu dissera, que mais facil he escrever 

com acerto, do que pronunciar sem erro; porque na Orthografia poderiamos 

imitar aos melhores Authores, que escreveraõ na nossa lingua; porque vemos 

como eles escreviaõ. Esta queixa faziaõ ja os antigos Grammaticos no seu 

tempo, dizendo: que tinhaõ as oraçoens de Cicero para aprenderem a compor, 

e escrever como elle; mas que naõ tiveraõ a fortuna de o ouvirem orar, para 

saberem como elle pronunciava a lingua latina (MADUREIRA FEIJÓ, 1734, 

p. 2). 

 

Como podemos constatar pelas palavras de Feijó, os próprios gramáticos não 

encontravam um consenso quanto à grafia de alguns vocábulos e a variação ortográfica 

continuava atuando de maneira significativa na língua portuguesa. Assim, a ortografia com 

recorte etimológico contribui para o reconhecimento da língua e de sua historicidade muito 

mais do que para alcançar a perfeição (GONÇALVES, 1992). 

Não poderíamos deixar de citar Luís António Verney, como figura ímpar desse século, 

apelando ao bom senso e ao espírito crítico em relação à ortografia, em seu Verdadeiro Método 

de Estudar, datado de 1746-1747. Nesta obra, Verney busca uma reforma para os estudos da 
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língua e para a grafia portuguesa, na direção contrária às características etimologizantes 

setecentistas apontando uma ortografia simplificada.  

O século XIX, marcado fortemente pelos confrontos provindos dos séculos anteriores 

entre fonética e etimologia, assistiu à conciliação entre essas duas bases da ortografia 

portuguesa com as obras do foneticista Aniceto dos Reis Gonçalves Viana. Em 1885, com a 

colaboração de Vasconcelos de Abreu, lançou as Bases de Ortografia Portugueza. Em 1904, 

publica a Ortografia Nacional. Simplificação e Unificação Sistemática das Ortografias 

Portuguesas, e em 1911, juntamente com Carolina Michäelis de Vasconcelos, Cândido de 

Figueiredo, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcellos, integra a comissão para fixar as bases 

da ortografia portuguesa. É importante ressaltar que a publicação da Ortografia não garantiu, 

de forma imediata, a padronização da escrita, tanto em Portugal quanto no Brasil. Por isso, nesta 

investigação, consideramos, antes de tudo, a autografia ou apografia no texto, bem como o 

contexto em que determinado documento foi escrito, sua localização e natureza.  

 

2.3 A LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

O século XVIII, balizado de 1700 a 1810, marca o fim do período colonial brasileiro. O 

momento setecentista é marcado, dentre outros acontecimentos, pelo Iluminismo e pela 

expulsão dos jesuítas do Brasil. Além dos fatos históricos, este século é caracterizado por uma 

reviravolta no enfoque dos estudos linguísticos, conforme expõe Elia (2003, p. 113): “Toda 

essa ebulição tinha por centro Portugal, porquanto ainda não possuía o Brasil nem 

universidades, nem imprensa, nem tipografias, nem bibliotecas”. Os livros ainda eram 

importados de Portugal, uma vez que o primeiro impresso no Brasil se deu em 1808 - a Gazeta 

do Rio de Janeiro. 

Nesse século, documentam-se as primeiras alusões ao idioma falado em solo brasileiro 

por Monte Carmelo, em 1767. Em relação ao ensino, a inovação consistiu no enfoque à língua 

portuguesa, em detrimento da latina, até então preconizada pela pedagogia jesuítica. Segundo 

Elia (2003): 

 

No século XVIII, graças ao fortalecimento da urbanização, foi-se invertendo 

a situação e, já para o final do século, estava assegurado o que o historiador 

José Honório Rodrigues chamou a vitória da língua portuguesa. Quando, 

portanto, o marquês de Pombal promulgou em 1757 o Diretório que proscrevia 

o uso oficial da língua geral e impunha o da língua portuguesa, não criava um 
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fato novo, mas acelerava o desfecho irreversível de um processo 

sociolinguístico (ELIA, 2003, p. 122).  

 

Por não existir uma normatização, os escribas que redigiam documentos no Brasil 

seguiam o lema “escrever como se fala”. Fonseca (2003) explica que os documentos oficiais 

pautavam-se nos modelos portugueses, tanto no aspecto linguístico quanto no formal, 

procurando sempre manifestar uma linguagem cuidada, elaborada, demonstrando preocupação 

em seguir os exemplos estabelecidos da época que, vale lembrar, partia dos pressupostos 

etimológicos ou pseudoetimológicos17. 

A chegada da família real no Brasil, em 1808, caracteriza o primeiro passo para o 

processo de independência, em 1822. Este período é marcado pela abolição da escravatura e 

pela proclamação da república, em 1889, e também pela chegada de imigrantes. Fávero & 

Molina (2006) destacam que, no século XIX, principalmente fora dos centros urbanos, a 

sociedade era conservadora. Podemos conjecturar que a língua, pelo menos do início desse 

período, refletia esse aspecto conservador, sobretudo na primeira metade. As autoras salientam 

que na primeira metade do século XIX, a partir da criação das primeiras escolas nas cidades, 

vilas e lugarejos, “surgia uma nação tentando escrever sua própria história” (FÁVERO & 

MOLINA, 2006, p. 32).  

Para Elia (2003), além de transformações políticas, como a passagem do regime 

monárquico para a república, este século XIX assiste também a transformações de cunho 

literário – início do Romantismo e afirmação do elemento brasileiro, buscando as bases da 

cultura nacional na alma do seu povo. Desta forma, como consequência à Independência, em 

1822, e da promulgação da primeira Constituição, em 1824, a língua passa a ser considerada 

como patrimônio nacional e reflexo da sociedade, “liberando o país da submissão oficial ao 

cânone português” e permitindo aos brasileiros argumentar sobre os problemas pertinentes à 

língua herdada (ELIA, 2003, p. 139).  

As questões linguísticas ocuparam grande parte do século XIX, estendendo-se até o 

século XX. Com a expulsão dos jesuítas pelo marquês de Pombal, em 1759, o ensino da língua 

tornou-se desorganizado, e foi nesse cenário que surgiram as primeiras gramáticas escritas por 

autores brasileiros, a de Júlio Ribeiro – Grammatica Portugueza, em 1881, e a de João Ribeiro 

– Gramática Portuguesa, em 1887, ambas visando ao modelo histórico-comparatista. Além das 

inúmeras gramáticas que surgiram nesse período, o que leva à caracterização desse período 

                                                 
17 O período etimológico ou pseudoetimológico se caracteriza pelo “emprêgo de consoantes geminadas e 

insonoras, de grupos consonatais impropriamente chamados gregos, de letras como o y, k e w, sempre que ocorriam 

nas palavras originárias” (COUTINHO, 1969, p. 72). 
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como gramatical são as obras lexicográficas, como a de Antônio Álvares Pereira Coruja – 

Coleção de Vocábulos e Frases usados na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, de 

1852, a de Antônio Joaquim de Macedo Soares – Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 

de 1888, e o Dicionário de Vocábulos Brasileiros, de 1889, do visconde Baurepaire Rohan, 

caracterizados como publicações que buscavam a soberania da língua portuguesa brasileira, em 

detrimento da variedade europeia (ELIA, 2003). 

As gramáticas históricas e os compêndios ortográficos são instrumentos proficientes 

para pesquisas que buscam descrever determinado estado de uma língua, ou mostrar traços de 

mudanças linguísticas ao longo do tempo. Por não serem suficientes, o pesquisador histórico 

que trilha este caminho, precisa, inevitavelmente, trabalhar com registros escritos de épocas 

pretéritas, cabendo a ele avaliar de maneira cuidadosa os dados que a história legou, buscando, 

como já dissemos, “fazer bom uso de dados ruins” (LABOV, 1994, p. 11). 

 

2.4 OS MANUSCRITOS COMO FONTES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Os documentos antigos preservam memórias de um tempo distante, legando-as a 

gerações futuras, podendo ser considerados como fontes históricas inestimáveis. O léxico 

presente nesses manuscritos revela aspectos da vida do cidadão comum das freguesias e vilas, 

suas relações com a comunidade, seus interesses, problemas, celebrações. No tocante ao aspecto 

linguístico, esses documentos são fontes de informações que servem para a análise de 

características históricas da língua, sua constituição e funcionamento em períodos pretéritos, 

representando os testemunhos desse passado. 

 Em um trabalho que visa à análise de formas linguísticas escritas, buscando evidências 

da modalidade em uso em séculos anteriores ao XX, a interpretação da grafia presente em 

documentos remanescentes pode fornecer indícios do sistema fonológico da língua ali 

registrada, dado que é impossível a observação in loco. Mesmo que a língua ‘do papel’, seja “a 

testemunha de primeira ordem de um passado linguístico mais distante [...]”18, não pode ser 

considerada como expressão fiel da língua falada, e somente uma interpretação prudente dos 

manuscritos pode fornecer dados “valiosíssimos referentes à língua falada da época e às suas 

diferentes variedades” (MAIA, 1986, p. 17). 

                                                 
18 “the first-order witnesses to the more distant linguistic past [...]” (LASS, 2000 [1997], p. 44). 
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Segundo Maia (1986), é certo que a análise de um número razoável de manuscritos de 

determinada região deixa transparecer particularidades, permitindo chegar à configuração, mais 

ou menos definida, das características dialetais dessa área. Também não se pode deixar de 

ponderar que a recorrência de traços linguísticos nesses documentos, grafados por diferentes 

notários, seja indício importante de uma possível voz dessa época. 

Além dos documentos de cunho literário, especialmente os da esfera poética, as fontes 

jurídicas, tanto os foros quanto os documentos notariais, fornecem dados consistentes para a 

descrição diacrônica e são instrumentos importantes para os historiadores e filólogos. Em 

análise linguística, talvez o primeiro tipo apresente superioridade em detrimento do segundo, 

devido às suas características como data e local. O pesquisador que se debruça sobre este tipo 

de corpus não encontra dificuldades no tocante à datação, porém, fatores como localização, 

genealogia e reconhecimento do autor/escriba geralmente não são de fácil identificação, 

conforme expõe Maia: 

 

Por vezes, indicam os documentos o local de redacção, mas não me parece ser 

este o elemento mais importante para proceder à sua localização; também não 

creio que esta deva ser feita de acordo com os cartórios donde provêm os 

documentos. Os dados mais importantes são os referentes ao escriba do texto 

(MAIA, 1986, p. 10). 

 

Por isso, além dos aspectos ortográficos, é importante tecer considerações sobre aqueles 

que seguram ‘a pena’, uma vez que variações na grafia podem manifestar tanto características 

acerca da formação do escriba quanto deixar transparecer, de diferentes modos e graus, a 

linguagem falada da época. Maia (1986, p. 10) afirma que o “valor dos documentos como fontes 

de informação sobre a linguagem falada é desigual, variando de acordo com o grau de cultura 

e a educação do notário”. Todavia, por vezes, não há certificação sobre o punho que escreve o 

texto, se é de um autor autógrafo (ou idiógrafo) ou apógrafo. Podemos, no entanto, verificar se 

a grafia da assinatura equivale à grafia do corpo textual, ou ainda, em documentos que seguem 

uma padronização bastante marcada, como os requerimentos, se o escriba, que não se identifica, 

escreve o texto, e o requerente apenas o assina. De qualquer maneira, essa questão fica à 

margem da rigorosa cientificidade almejada.  

Neste sentido, fazemos uso das palavras de Faraco (1991): 

 

Não é adequado no trato das mudanças das línguas falar em lei em sentido 

absoluto, porque a história das línguas não está submetida a princípios 

universais, constantes e necessários, mas – sendo produto da atividade humana 

– está antes submetida às contingências e vicissitudes da própria vida concreta 
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dos homens, da história peculiar de cada sociedade humana (FARACO, 1991, 

p. 35). 

 

Embora não haja como afirmar, consideramos que os escribas eram provenientes de 

diferentes níveis socioeconômicos e alfabetização. Dessa forma, embora seja fundamental, a 

busca pela biografia e genealogia desses personagens é um complicado empreendimento, dada 

a escassez de nomes assentados nas obras genealógicas; por essa razão, não há como, fielmente, 

atestar a veracidade da autoria (BENÇAL, 2014). 

Toniolo (2007, p. 26) sugere que, para “analisar adequadamente o material escrito do 

passado, será necessário que um levantamento simétrico se faça em Portugal, para que surjam 

conclusões adequadas, com fundamento na comparação de como transformou diacronicamente 

o idioma nas duas margens do Atlântico”. 

Nesta investigação, descrevemos a variação das médias pretônicas presentes em 100 

manuscritos notariais, pertencentes a diferentes tipologias, como cartas oficiais, requerimentos, 

atas, notificações, escrituras públicas, entre outros. Conjecturamos que os escribas desses 

documentos, por ocuparem um cargo jurídico, eram pessoas relativamente cultas; sem embargo, 

não sabemos a denominação exata de ‘culto’ no passado, tampouco se a formalidade de hoje se 

correlaciona com a daquele tempo. As variações refletidas nos documentos podem ser produtos 

de equívocos decorrentes da incerteza ou confusão em relação à ortografia, ou ainda 

promovidas pelo desconhecimento erudito de formas lexicais, que ora se aproximavam ou se 

afastavam dos moldes etimológicos, característica específica da época, sem esquecer os 

pequenos deslizes, que podem ocorrer devido a fatores como oralidade, contexto situacional, 

desatenção, etc. Conforme menciona Fachin (2011): 

 

O confronto do conteúdo de obras metaortográficas com o resultado da análise 

escrita de pessoas que escreviam profissionalmente no período, como 

escrivães, tabeliães e de literatos quanto no de pessoas que não tinham 

habilidade, mas que faziam uso dessa prática casualmente, refletem a 

multiplicidade gráfica existente que perdurou por outros séculos [além do 

XVIII]” (FACHIN, 2011, p. 32). 

 

Diante disso, é de suma importância a análise de um número relativamente alto de 

documentos, de diferentes espécies e períodos, sobretudo quando se pretende descrever a 

variação decorrente da tradição escrita em documentos padronizados. Nesse caso, a 

interpretação das tradições discursivas pode ser significativa, uma vez que esse tipo de material 

exige certo condicionamento e utilização adequada de elementos linguísticos, que pode variar 
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de acordo com a tipologia, ou mesmo dentro da mesma tipologia. Segundo Kabatek (2004), por 

tradição discursiva (TD), podemos entender: 

 

[...] a repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira 

particular de escrever ou falar que adquire valor de signo próprio (portanto 

significável). Pode-se formar em relação a qualquer finalidade de expressão 

ou qualquer elemento de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de 

união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode estabelecer 

semioticamente entre dois elementos de tradição (atos de enunciação ou 

elementos referenciais) que evocam uma determinada forma textual ou 

determinados elementos linguísticos empregados (KABATEK, 2004, p. 7). 

 

Segundo o autor, a tradição discursiva vai além da análise de um simples enunciado, 

mas relaciona um texto a determinada realidade, situação, além de outros textos de mesma 

tradição. Assim, a investigação de diferentes documentos pode nos dar uma visão diferenciada 

das tradições presentes e, ao relacioná-los, podemos nos mover em direção a uma história 

menos monolítica da língua (KABATEK, 2004, p. 11). Como nosso intuito é fazer um cotejo 

entre formas escritas pretéritas e formas da oralidade contemporânea, o conceito de tradição se 

encaixa da seguinte maneira: a atividade de falar apresenta uma finalidade comunicativa 

concreta, atravessada por dois filtros, até chegar ao enunciado propriamente dito. O primeiro 

filtro corresponde à língua e o segundo às tradições discursivas, portanto, a finalidade está 

concretizada no tipo de documento analisado, ou seja, da esfera jurídica, já o enunciado se 

reflete no comportamento gráfico adotado pelo escriba, permeado de sinalizações, como o grau 

de escolaridade, o contexto situacional, o conhecimento linguístico, deslizes ortográficos, a 

ausência de norma, bem como o formato exigido para cada tipologia. 

De acordo com Kabatek (2004, p. 10), “o estudo das tradições discursivas tem inúmeras 

aplicações. Uma delas é a relação com a gramática histórica, para chegarmos a uma gramática 

histórica mais diferenciada que deixe ver com mais rigor as evoluções da língua e os processos 

de mudança linguística”. 

Assim, para a análise dos registros escritos presentes nesses manuscritos, e procurando 

traçar as relações entre a forma escrita de uma língua e a sua correspondente falada, é necessário 

e fundamental estabelecer as relações entre essas duas modalidades. 

 

2.5 A ESCRITA E O SOM NOS ESTUDOS DIACRÔNICOS 

 

Desde a Antiguidade, os sons produzidos pelo homem merecem especial atenção. A 

maioria dos trabalhos que visam à análise dos fenômenos fonético-fonológicos, em especial, o 
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alçamento, tem como objeto de pesquisa a língua oral contemporânea. A explicação talvez 

esteja no fato de tal processo ser mais perceptível na oralidade, ou então, podemos atribuir aos 

óbices encontrados pelos pesquisadores que tem como escopo a língua escrita. Conforme 

salienta Gonçalves (1992, p. 18), “o oral e o escrito têm sido quase sempre encarados e 

estudados nas suas relações, como dois lados opostos de um mesmo fenómeno, cabendo a parte 

menor ao escrito”. 

Por letra, entendemos os sinais que constituem o alfabeto, e frequentemente lemos nas 

gramáticas históricas que a determinada letra corresponde tal som, confundindo 

sistematicamente os termos. Gonçalves (1992) explica que esse equívoco só se sanou com o 

advento da Linguística moderna, que passou a considerar a língua como instrumento de 

comunicação vocal, ao passo que toda a tradição gramatical e ortográfica anterior estava 

pautada na língua escrita, e a própria norma linguística era determinada pelo modelo escrito. 

Então, a partir da delimitação dos domínios da Filologia e da Linguística é que as letras 

passaram a ser consideradas como representações de sons. 

 À procura de indícios de uma língua em uso em séculos passados, linguistas históricos 

empenham-se em “ouvir o inaudível”19, sabendo que muitos são os percalços e descaminhos 

que devem enfrentar aqueles que buscam vestígios da fala na escrita, porque as conclusões 

teóricas nunca podem ser tomadas como conclusivas, apenas aproximativas. Cientes disso, os 

pesquisadores que se lançam nessa delicada tarefa devem considerar que sem fala não há 

escrita, e que não há outro meio de descrever fatos linguísticos de épocas anteriores ao século 

XX senão por meio do material escrito, conforme relata Mattos e Silva (2008b). 

 O pesquisador deve ficar atento à polivalência dos signos gráficos, além da poligrafia 

dos fonemas, pois, mesmo os manuscritos produzidos no chamado período fonético da 

ortografia portuguesa não refletiam com rigor algumas diferenças fonológicas e fonéticas, 

segundo Toniolo (2007). Outra fonte de dados pretéritos são as gramáticas históricas e as 

ortografias renascentistas, no entanto, a língua ali retratada pode estar ainda mais distante da 

variedade falada, uma vez que foram “redigidas tendo em vista a norma padrão, empregada no 

estilo literário; (e) não costumam, portanto, refletir com exatidão (às vezes nem sequer com 

muita aproximação) a linguagem viva” (TONIOLO, 2007, p. 19). 

O essencial é trabalhar com cautela e dispor de uma análise individual dos dados 

coletados, atentando para as ocorrências do fenômeno em questão. A incidência de alçamento 

registrado apenas uma vez, e somente em um manuscrito, pode ser atribuída a um equívoco do 

                                                 
19 No original “hearing the inaudible” (LASS, 2000 [1997], p. 45). 



64 

 

escriba. Entretanto, a recorrência de tal registro em vários documentos nos leva a crer em um 

possível vestígio do fenômeno linguístico. Toniolo (2007) defende que: 

 

Determinadas variações lingüísticas hoje existentes podem ser a resultante de 

tendências embrionárias do passado – toda variação tem sua diacronia! – e nos 

manuscritos podem encontrar-se os seus primeiros rebentos. É um dos pontos 

em que a Dialetologia e a Filologia convergem (TONIOLO, 2007, p. 22). 

 

Ao propor o cotejo de nossos resultados com dados oriundos de pesquisas voltadas à 

oralidade contemporânea, buscamos relacionar os condicionamentos fonético-fonológicos 

hodiernos aos atuantes em nossos dados. Oportunamente, faz-se necessário esclarecer que 

empregamos o item lexical oralidade, em conformidade com os trabalhos que utilizamos para 

fins de cotejo. Entendemos que este termo se direciona para as práticas sociais, tendo o seu 

contraponto formal, a fala. Já dissemos que a escrita não pode ser entendida como a 

representação da fala, em parte também porque não se pode reproduzir por meio da escrita 

aspectos prosódicos, gestuais, etc. Dessa forma, consideramos que: 

 

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, 

mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos 

nem uma dicotomia. Ambos permitem a construção de textos coesos e 

correntes, ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos e exposições 

formais e informais, variações estilísticas, sociais, dialetais e assim por diante 

(MARCUSCHI, 2010 [2000], p. 17). 

 

Sendo assim, encontramos respaldo para tratar da variação diacrônica e da diamésica 

em nossa amostra, observando o processo de alçamento, diretamente relacionado com o uso 

que se faz da língua, pois “o que determina a variação linguística em todas as suas manifestações 

são os usos que fazemos [dela]” (MARCUSCHI, 2010 [2000], p. 16). A variação diacrônica se 

relaciona com a mudança através do tempo, e a diamésica diz respeito ao veículo ou ao meio 

de expressão que a língua utiliza. Nesta, estão compreendidas as diferenças entre a língua falada 

e a língua escrita, que vão além da forma da palavra. 

Marcuschi (2010 [2000]) explica que a fala, situando-se no plano da oralidade, é 

definida como uma modalidade de uso da língua para fins comunicativos, sem a necessidade 

de um aparato, além daquele disponível pelo próprio ser humano. A oralidade se apresenta sob 

variadas formas de gêneros textuais fundados na realidade sonora, indo de uma realização mais 

formal à informal, variando de acordo com o contexto de uso. Já a escrita possui certas 

especificidades materiais e se caracteriza, necessariamente, por uma constituição gráfica 

(embora possa se manifestar com recursos de ordem pictória, por exemplo). 
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Ilari & Basso (2014 [2006]) fazem uso dos sintagmas ‘língua falada’ e ‘língua escrita’ 

e explicam que a principal diferença entre eles diz respeito ao planejamento. Os autores 

assinalam que a língua falada deve ser entendida como a verdadeiramente falada, e não os 

discursos previamente escritos e lidos em telejornais, telemarketing, etc. 

Para Romaine (2009 [1982]), a língua falada e a língua escrita pertencem à mesma 

instância, todavia, a forma de incorporação de uma e outra é que difere. Segundo a autora, “a 

função da língua escrita não é simplesmente gravar a linguagem falada; escrever tem uma 

existência independente”20 (ROMAINE, 2009 [1982], p. 15, tradução nossa). Sendo assim, as 

técnicas aplicadas à descrição da língua falada também podem se estender à escrita, em especial 

às da Sociolinguística, que ainda não se engajou em tais estudos. 

Seguindo o que frisa Lass (2000 [1997], p. 47, tradução nossa), “a escrita representa a 

língua”21, intentamos a descrição fonológica das realizações lexicais que se apresentam alçadas 

nos manuscritos, por isso, naturalmente, trabalhamos com os sons da língua, materializados na 

escrita por meio das letras que são responsáveis por permitirem o processo de leitura. 

O código de escrita é caracterizado por um estado de inércia maior, se compararmos 

com as tradições orais, segundo Scliar-Cabral (2003). Esse fato pode, também, justificar nossa 

escolha pelo corpus escrito: embora o número de itens alçados registrados nos manuscritos seja 

reduzido, se comparados aos corpora orais, não se deve ignorar que eles existem. Esse fato 

pode sinalizar uma variação contínua, alterada ou não em algum momento da história, porém, 

este tipo de investigação ajuda a clarear algumas reflexões sobre variação e mudança 

linguística. Frisamos que as correspondências entre o comportamento das vogais médias 

pretônicas na oralidade e o comportamento descrito neste estudo são bastante ponderadas, 

considerando, sobretudo, a relação grafema e fonema, bem como a tipologia textual, o contexto 

de produção e, quando possível, as informações sobre o escriba. 

 

2.5.1 O Grafema e o Fonema 

 

Para proceder à análise da grafia e traçar presumíveis relações entre a forma escrita e a 

falada, é necessário tomar como ponto de partida o conceito de grafema.  

De acordo com Maia (1986), o grafema:  

                                                 
20 “the function of writing then is not merely to record the spoken language; writing has an independent existence” 

(ROMAINE, 2009 [1982], p. 15).  
21“writing ‘represents language” (LASS, 2000 [1997], p. 47). 
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[...] surge, como uma entidade do sistema grafemático, indivisível em 

unidades menores que sejam representantes gráficos de unidades da língua 

falada. Os grafemas definem-se, pois, como as unidades mínimas pertencentes 

a um sistema grafemático, o qual, embora apresentando um grau de 

sistematização menor do que a que existe no interior dos sistemas fonológicos, 

tem a sua estrutura interna própria (MAIA, 1986, p. 298).  

 

Apesar de o conceito de grafema ser indispensável a esta investigação, não podemos 

deixar de mencionar que a Fonologia não é descartada, pelo contrário, aliamos o conceito de 

grafema ao conceito de fonema, numa tentativa de conciliar os princípios fonológicos à 

linguística histórica, como fizeram os precursores da Fonologia, N. Trubetzkoy e R. Jakobson, 

no Círculo Linguístico de Praga, em 1930. 

Segundo Câmara Júnior (2008 [1953], p. 43), a fonêmica está “instintivamente, embora 

de maneira inconsciente e precária, na base de toda escrita alfabética”. De acordo com o autor, 

a velha noção estruturalista que definia o fonema como unidades indecomponíveis foi 

substituída pela noção de unidades fonológicas que não podem ser dissociadas em unidades 

mais simples ou menores. Portanto, o avanço da ciência linguística separou a análise do som 

do plano articulatório e acústico, permitindo a descrição do que nele é relevante, fazendo surgir 

a ideia de fonema. Dessa forma, traçando o paralelo entre os dois sistemas, o gráfico e o fônico, 

a letra passou a ter o estatuto de unidade concreta, dando origem ao grafema como unidade 

sistemática, situando-a no mesmo plano do fonema (GONÇALVES, 1992). 

A escrita alfabética é caracterizada por utilizar um símbolo gráfico para cada som da 

língua falada. Todavia, de acordo com Gonçalves (1992), esse ideal fonético (um sinal para 

cada som) foi se tornando inviável em comunidades cuja representação gráfica é alfabética, 

uma vez que a escrita é mais conservadora e cristaliza determinada época da evolução da língua. 

Segundo a autora, “para que o ideal alfabético se mantivesse, seriam necessárias sucessivas e 

constantes adaptações ao novo estágio da língua” (GONÇALVES, 1992, p. 19). Dessa forma, 

para reparar esse problema, buscando uma precisa transcrição da cadeia falada, foi criado o 

alfabeto fonético. 

Scliar-Cabral (2003, p. 27) define grafema como letras que representam os fonemas, 

que no sistema alfabético do Brasil não são representados por mais de duas letras. Para 

Gonçalves (1992, p. 22), fonema é “uma unidade mínima de caráter distintivo ou uma classe de 

sons” e, fundamentada em Ernest Pulgram, observa que as propriedades do fonema e grafema 

são equivalentes, exceto pelos processos de produção e pela diferente percepção que cada um 

demanda: enquanto para os grafemas são necessários os olhos e a mão, para os fonemas, são 

imprescindíveis o aparelho vocal e os ouvidos. 
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Em conformidade com os arquifonemas22 do sistema fonológico, existem os 

arquigrafemas, no sistema gráfico. Gonçalves (1992, p. 23) considera que “esta aproximação é 

sustentada pelo princípio básico de que tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita são 

duplamente articuladas”. Entretanto, não se pode estabelecer uma equivalência precisa entre 

fonema e grafema, tampouco entre Grafemática e Fonologia.  

Maia (1986) explica que, embora o sistema grafemático e fonológico sejam sistemas 

convencionais de signos, eles possuem natureza diversa, entretanto, um é reflexo do outro e, no 

caso da escrita alfabética, a expressão gráfica é reflexo da fônica. A autora assegura que: 

 

Quando se faz a análise de qualquer material grafemático pretende-se 

averiguar a relação entre o respectivo sistema grafemático e o sistema 

fonológico, ou se possível, o grau de correspondência entre as unidades das 

formas escrita e falada da língua da época. Tal tarefa não é, naturalmente, 

fácil, dado que os sistemas de escrita são, a maior parte das vezes, insuficientes 

e imperfeitos no seu modo de representar a língua falada, já que a escrita não 

representa os sons concretos da fala, mas sons-tipo e, a partir daí, os fonemas 

(MAIA, 1986, p. 300-301). 

 

Nesta investigação, a Grafemática se caracteriza como uma disciplina de importante 

auxílio na descrição das formas lexicais, e está a serviço da Linguística Histórica, na medida 

em que os grafemas tradicionais, existentes em qualquer ortografia, presentes nos documentos 

pretéritos, tornam-se pontos de referência no minucioso e árduo trabalho histórico diacrônico. 

De acordo com Gonçalves (1992), 

 

É aí que entram em jogo os valores que os grafemas possuíam numa dada 

época e a forma como teriam ou não correspondido à realidade do sistema 

fonético-fonológico de então. Não é demais insistir em que o estudo desses 

grafemas, na sua correspondência com o sistema fonético-fonológico, implica 

todo um esforço de interpretação, uma vez que o sistema gráfico (grafemático) 

foi adoptado numa fase mais ou menos remota da língua, e esta, entretanto, 

não permaneceu imutável. [...] A grafémica está, consequentemente, ao 

serviço da história da língua, na medida em que o sistema (orto)gráfico assistiu 

à consolidação do sistema linguístico (GONÇALVES, 1992, p. 25). 

 

Neste capítulo, destacamos que o registro escrito é fundamental para os estudos 

diacrônicos que visam a busca pelo passado de uma língua em uso. Ao elencarmos as fases 

pelas quais passou a ortografia portuguesa até chegar à sua condição normativa, no século XIX, 

                                                 
22 De acordo com Crystal (2000 [1985], p. 31), “o termo é usado em Fonologia com referência a uma maneira de 

se lidar com o problema da neutralização, ou seja, quando o contraste entre fonemas se perde em certas posições 

de uma palavra”. No caso das vogais átonas finais como em pot/e/ e pot/i/ não há oposição, sendo assim as vogais 

/e/ e /i/ se neutralizam, perdendo o valor distintivo. 
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assinalamos que os documentos que compõem o corpus desta tese, datados de 1721 a 1832, 

contemplam o período considerado pseudoetimológico e, em se tratando de textos burocráticos, 

revelam preocupação formal, obedecendo a modelos pré-estabelecidos, além de certo 

rebuscamento lexical, resultante das condições sócio-históricas e linguísticas do momento. A 

grafia presente nesses manuscritos pode revelar influências da oralidade da época, não somente 

focalizando a figura do escriba e sua competência linguística, mas, sobretudo, resultante da 

instabilidade própria do momento ortográfico. Ainda, neste capítulo, tecemos relações entre 

escrita e grafema X fala e fonema, atribuindo tanto à Grafemática quanto à Fonologia um papel 

fundamental nas análises aqui empreendidas, embora sendo ciências completamente diferentes, 

uma é reflexo da outra. No capítulo seguinte, desenvolvemos a fundamentação teórica desta 

tese. 
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OS APORTES TEÓRICOS 

 

“[...] presencia-se entre nós, de uns anos a esta parte, uma espécie de ressurgimento da 

Filologia, a que se atribuem motivos de natureza diversa. Alega-se que a descrição da língua 

esbarra na ausência de documentação cuja lição confiável só a Filologia pode apresentar. 

Portanto, que volte a Filologia” (MEGALE & CAMBRAIA, 1999, p. 4). 

 

 

CAPÍTULO III 

3.1 O PERCURSO TEÓRICO DA MUDANÇA LINGUÍSTICA 

 

O reconhecimento de que as línguas mudam num eixo temporal permite que os 

estudiosos da linguagem deem a esse fato um tratamento científico, definindo quadros teóricos 

para a descrição da mudança linguística no decorrer do tempo. Para isso, constroem-se 

hipóteses explicativas para os fatos gerais a respeito da evolução das línguas, que podem estar 

direcionados para diferentes modos de percepção do mesmo fenômeno, já que o normal na 

atividade científica “é justamente a existência – simultânea e/ou sucessiva – de diferentes 

quadros teóricos” (FARACO, 1991, p. 58). 

Nesta investigação, ao descrevermos a variação das médias pretônicas, buscamos 

associar a análise linguística estrutural à perspectiva histórico-social, entendendo que, na base 

da Linguística Histórica, encontram-se forma e tradição na descrição dos fatos linguísticos. 

Neste sentido, o objetivo deste capítulo é fazer uma incursão sobre os métodos da Linguística 

Histórica, bem como sua relação direta com a Filologia e seu caráter crítico. Em seguida, 

buscamos em Saussure as bases científicas para os estudos linguísticos, passamos pelos 

precursores dos estudos da variação e mudança linguística, Uriel Weinreich, William Labov e 

Marvin I. Herzog (2006 [1968]), para chegarmos à Sociolinguística Histórica, proposta por 

Suzzane Romaine (2009 [1982]). Também apresentamos os dois modelos teóricos que são 

considerados quando o assunto é a implementação da mudança sonora: o neogramático e o 

difusionista. 

 

3.2 A LINGUÍSTICA HISTÓRICA E SUA CONSTITUIÇÃO DIACRÔNICA 

 

Embora as reflexões relacionadas à linguagem remontem há milênios, como nos estudos 

linguísticos dos sábios hindus, nos debates filosóficos dos gregos, nos trabalhos filológicos dos 
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alexandrinos e nas gramáticas gregas e latinas, foi no século XVIII que mais vigoraram os 

estudos voltados à história das línguas e, desde então, a questão ‘como e por que as línguas 

mudam’ exerce fascínio entre os estudiosos, tornando-se uma aporia entre as investigações 

sobre mudança linguística. 

Coseriu (1979 [1973], p. 236-237) afirma que “a descrição e a história da língua situam-

se, ambas, no nível histórico da linguagem e constituem, juntas, a linguística histórica” 

(doravante LH). Para o autor, a língua, como objeto histórico que é, faz-se historicamente e não 

cotidianamente: “é um fazimento num quadro de permanência e de continuidade” e, embora 

funcionando sincronicamente, constitui-se diacronicamente, sendo diacronia e sincronia duas 

faces do mesmo fenômeno. Ao considerar a questão da mudança, o estudioso assinala que ela 

não pode ser considerada na sincronia, uma vez que ocorre em dois momentos e, por isso, é 

necessariamente diacrônica. Diz Coseriu: 

 

[...] em primeiro lugar, todo estado de língua é em grande parte constituição 

de outro estado anterior. Em segundo lugar, o que se chama “mudança na 

língua” só o é em relação a uma língua anterior, enquanto que do ponto de 

vista da língua atual é cristalização de uma nova tradição, isto é, justamente, 

não-mudança: fator de descontinuidade em relação ao passado, a “mudança” 

é, ao mesmo tempo, fator de continuidade em relação ao futuro (COSERIU, 

1979, [1973] p. 28).  

 

Numa perspectiva contemporânea, Faraco (1991, p. 56) explica que a gênese da 

Linguística Histórica, entendida como a “reflexão sobre as mudanças das línguas no eixo do 

tempo, sistematicamente realizada dentro dos pressupostos da prática científica moderna”, 

coincide com a criação da própria Linguística, como disciplina científica. 

Em Mattos e Silva (2008b), a LH é definida como: 

 

[...] o campo da linguística que trata de interpretar mudanças – fônicas, 

mórficas, sintáticas e semântico-lexicais – ao longo do tempo histórico, em 

que uma língua ou uma família de línguas é utilizada por seus utentes em 

determinável espaço geográfico e em determinável território, não 

necessariamente contínuo (MATTOS E SILVA, 2008b, p. 8). 

 

Para a autora, a LH apresenta duas grandes vertentes: a lato sensu e a stricto sensu. Na 

lato, as investigações se direcionam para corpus datado e localizado, tal como as pesquisas 

descritivas, como os estudos dialetológicos, tanto os atlas como as monografias sobre os 

dialetos regionais, as pesquisas da sociolinguística variacionista, que se utiliza de métodos 

estatísticos para o tratamento dos corpora, cruzando variáveis linguísticas e extralinguísticas 
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para o estabelecimento de pesos relativos, e outras investigações dentro das teorias do texto, do 

discurso e da conversação. 

A vertente stricto verifica como as línguas mudam ao longo do tempo em que são 

usadas. Segundo Mattos e Silva (2008b), essa é a concepção tradicional da LH e pode ser 

trabalhada seguindo a linha sócio-histórica e diacrônica associal. Na primeira linha, são 

considerados os fatores intralinguísticos e extralinguísticos ou sociais, conforme propôs 

Romaine (2009 [1982]), considerada precursora da Sociolinguística Histórica, que trata da 

mudança linguística em conformidade com a Teoria de Weinreich et al (2006 [1968]). A linha 

diacrônica associal se direciona apenas para os fatores intralinguísticos, à maneira do 

estruturalismo e do gerativismo diacrônico. 

Além disso, a Linguística Histórica stricto, de orientação histórico-social, vincula-se ao 

trabalho filológico, uma vez que se apropria de textos escritos no passado para a realização de 

seus estudos. Neste trabalho, utilizamos os conceitos de Leite de Vasconcellos (1911), Silveira 

Bueno (1967), Coutinho (1969), Elia (1979) e Cambraia (2005) para delimitar o termo filologia. 

Leite de Vasconcellos (1911, p. 9) entende a filologia como “o estudo da nossa lingoa 

em toda a sua amplitude, e o dos textos, em prosa e em verso, que servem para a documentar”. 

Silveira Bueno (1967) a vê como uma “ciência histórica” que não pode ser exercida senão com 

o auxílio de documentos históricos, uma vez que o conhecimento das civilizações e das culturas 

se dá por meio do estudo da língua registrada nos documentos escritos. Diz o autor: “tantas 

quantas forem as civilizações deixadas em certas e determinadas línguas, tantas e quantas serão 

também as filologias” (SILVEIRA BUENO, 1967, p. 9). De maneira mais abrangente, 

Coutinho (1969, p. 18) entende o ramo filológico como “qualquer estudo feito no sentido de 

reconstituir textos antigos de uma língua [...]”. 

 Elia (1979) discute a relação existente entre Linguística e Filologia: 

 

Historicamente, a Filologia precedeu a Lingüística, mas hoje deve situar-se 

modestamente no quadro geral dos estudos lingüísticos. Os estudos filológicos 

têm caráter “histórico”. Partem de línguas determinadas, documentadas 

através de textos e, depois de percorrerem um itinerário cultural, onde entram 

a História, a Epigrafia, a Literatura, voltam para o texto de onde saíram (ELIA, 

1979, p. 2). 

 

 Contemporaneamente, o termo ainda carrega seu caráter polissêmico, todavia, explica 

Cambraia (2005) que há uma tendência em associar seu uso ao estudo do texto, reservando-se 

à Linguística o estudo científico da linguagem humana. Nesse sentido, o autor define a Filologia 

como “o estudo global de um texto, ou seja, a exploração exaustiva e conjunta dos mais variados 
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aspectos de um texto, lingüístico, literário, crítico-textual, sócio-histórico, etc.” (CAMBRAIA, 

2005, p. 18). 

Para esta tese, debruçamo-nos sobre manuscritos (textos) datados (séculos XVIII e 

XIX), localizados (vilas paranaenses), empreendendo análise estatística (Goldvarb X) na 

descrição de variáveis intralinguísticas (estrutural) e extralinguísticas (local e século), 

agregando, assim, a abordagem quantitativa (lato) à qualitativa (stricto) na caracterização do 

fenômeno do alçamento23. Ainda, percorrendo a linha crítico-textual, procuramos seguir os 

critérios básicos para a realização de um trabalho que visa à descrição de aspectos de uma língua 

pretérita, com vistas a contribuir para a recuperação do patrimônio cultural escrito da região 

paranaense dos séculos XVIII e XIX.  

 

3.3 A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA NA MUDANÇA LINGUÍSTICA 

 

Acreditamos que, ao desenvolver uma investigação, independentemente do campo em 

que estamos trabalhando, faz-se imprescindível mencionar as dicotomias empreendidas por 

Saussure, o mestre genebriano que lançou as bases para o estruturalismo, ao reconhecer o 

caráter autônomo, imanente, atomista e homogêneo da língua. 

Ao contrário dos estudos hegemônicos nos séculos XVII e XVIII, Saussure estabeleceu 

parâmetros em que o estudo linguístico comportasse duas dimensões: uma histórica – 

diacrônica; e outra estática – sincrônica (FARACO, 1991). Sua proposta tinha como foco a 

constituição de uma ciência da linguagem com objeto e método próprios, fundamentada em 

uma metodologia de análise sincrônica da langue - entendida como um fato social, um sistema 

fechado de regras –, em oposição à parole, o ato concreto da fala em situações reais de 

comunicação. Diante disso, tendo lançado como critério a metodologia sincrônica (langue), não 

considerou em sua disciplina o tratamento diacrônico, voltado à mudança linguística (parole), 

no entanto, Saussure não negava a existência da mudança e a relevância dos estudos voltados à 

parole, apenas não os tinha como essenciais ao seu intuito de solidificar a nova ciência, que 

                                                 
23 Importante mencionar que, neste estudo, optamos por não incluir no elenco de variáveis controladas 

estatisticamente os grupos referentes à tipologia documental e ao escriba/autor. A análise individual dos 

manuscritos permitiu verificar que, devido às características compartilhadas pelos documentos de cunho notarial, 

não houve, nesta amostra, favorecimento de uma tipologia em detrimento de outra. Em relação aos escribas, não 

há como negar que a falta de certificação a respeito da autenticidade da autoria, bem como a escassez de dados 

genealógicos dos signatários deixam este grupo à margem da rigorosa cientificidade, demandada pelo tratamento 

estatístico. 
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deveria ser assentada em base sólida - que só um sistema invariável e permanente poderia 

propiciar. 

Segundo explica Faraco (1991): 

 

[...] embora defendesse a autonomia desses diferentes estudos, Saussure não 

negava a interdependência entre sincronia e diacronia, lembrando, de uma 

parte, que todo fato sincrônico tem uma história, e que conhecer a gênese de 

um determinado estado nos esclarece acerca de sua verdadeira natureza e nos 

livra de certas ilusões (p. 106); e de outra, mostrando que, no estudo do fato 

diacrônico, é fundamental trabalhar com todas as fases da transformação, isto 

é, comparar os diferentes estados sincrônicos envolvidos, surpreendendo a 

sucessão cronológica dos acontecimentos e evitando assim erros de 

compreensão do que ocorreu na história (FARACO, 1991, p. 61). 

 

A dedicação à langue e ao estudo sincrônico foi seguida por alguns estruturalistas 

americanos, diferentemente dos europeus, que viam na língua um sistema vulnerável a 

mudanças intrínsecas, lançando as bases da fonologia diacrônica (MATTOS E SILVA, 2008b). 

Dessa forma, em 1926, os linguistas Roman Jakobson e Nikolai Trubetzkoy decidiram estender 

o método estrutural saussureano ao estudo histórico da língua, em uma reunião que ficou 

conhecida como Círculo Linguístico de Praga. Na obra “Princípios de Fonologia”, publicada 

em 1949, considerada o manual de referência sobre Fonologia Clássica, Trubetzkoy lançou os 

princípios fonológicos, definindo claramente fonema de acordo com um conceito funcional, e 

distinguindo os termos fonologia de fonética. Apenso ao trabalho de Trubetzkoy, Jakobson 

publicou “Princípios de Fonologia Histórica”, no ano de 1931, em Copenhague, no qual 

analisou casos de mudança fonológica voltados à abordagem sistêmica da diacronia, 

entendendo assim, que as investigações de caráter histórico não deveriam excluir a noção de 

sistema (FONTAINE, 1978). 

Somente após 49 anos, o pensamento estruturalista e homogeneizante e a noção de 

sistema imutável de Saussure foram superados pela concepção de língua heterogênea de Labov, 

que invocou os trabalhos dos dialetólogos do fim do século XIX, a fim de reconhecer que entre 

sistema e variação não há exclusão e, sim, complementaridade. 

Foi em 1965 que o americano William Labov escreveu seu artigo “O mecanismo da 

mudança linguística”24, predizendo uma nova interpretação dos fatos linguísticos, apoiada, 

sobretudo, no caráter heterogêneo da língua, relacionando as variações estruturais às histórico-

sociais. Em seu trabalho, na comunidade da ilha de Martha’s Vineyard, no estado de 

                                                 
24 “On the mechanism of linguistic change”. Texto escrito para o 16º Encontro Anual na Universidade de 

Georgetown (MATTOS E SILVA, 2008b). 
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Massachussetts, o autor conclui que a variação não se dá de forma aleatória, mas sim de forma 

sistemática, isto é, há organização na heterogeneidade. Estabeleceu-se, assim, uma metodologia 

capaz de mensurar a variação, sistematizando as ocorrências das variáveis analisadas – a 

Sociolinguística Variacionista. 

A partir de então, a concepção de língua de Labov vai de encontro aos preceitos 

imanentistas, acentuando que a mudança não ocorre por simples substituição de elementos, no 

entanto, não deixa de salientar a importância do ambiente estrutural para caracterizar e 

descrever um fato linguístico. Ao mesmo tempo, ao considerar o aspecto histórico, pressupõe 

a estabilidade como uma das propriedades mais importantes das línguas25. 

Três anos mais tarde, Labov, juntamente com Marvin I. Herzog e Uriel Weinreich 

apresentam os Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística (2006 

[1968]). Os três autores, tomando como reflexão suas investigações anteriores, unem-se para 

lançar um trabalho em conjunto, buscando respaldo nos métodos dialetológico e 

sociolinguístico para ultrapassar de vez a primazia dos estudos sincrônicos, e retomar uma 

posição central para a Linguística Histórica nos estudos linguísticos, aperfeiçoando-a teórica e 

metodologicamente. Para eles, antes de poder traçar qualquer modelo que assente o estudo da 

mudança é necessário, sobretudo, “ver a língua – seja de um ponto de vista diacrônico ou 

sincrônico – como um objeto constituído de heterogeneidade ordenada” (WEINREICH et al, 

2006 [1968], p. 35). 

Naturalmente, questões que envolvem as formas pretéritas de uma língua não são tão 

facilmente resolvidas quanto aquelas que se delineiam no presente, dadas as dificuldades 

encontradas pelos pesquisadores históricos, como a fragmentação, preservação e conservação 

dos documentos analisados. Tais óbices se tornam mais expoentes nas análises que se debruçam 

sobre fatos de natureza fonética e social, embora o nível fonológico se destaque neste tipo de 

estudo. Ainda assim, conforme salienta Labov, é possível “fornecer algumas interpretações 

plausíveis com os princípios que têm suporte empírico e, então, iluminar o passado pelo 

presente, como fazemos o presente pelo passado” (LABOV, 1994, p. 829, tradução nossa)”26. 

Partindo desse pensamento, Suzanne Romaine (2009 [1982]) propõe um método que 

alia a Sociolinguística Variacionista à Linguística Histórica, concebendo a Sociolinguística 

                                                 
25 “if language had evolved in the course of human history as an instrument of communication and been well 

adapted to that need, one of its most important properties would be stability” (LABOV, 1994, p. 9). “se a 

linguagem evoluiu no curso da história da humanidade como um instrumento de comunicação e bem adaptado a 

essa necessidade, uma de suas mais importantes propriedades seria a estabilidade” (tradução nossa). 
26 “we can provide some plausible interpretations with principles which have full empirical support and so 

illuminate the past by the present as we do the present by the past” (LABOV, 1994, p. 829). 
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Histórica. Segundo ela, os estudos sociolinguísticos devem abarcar amostras de língua falada e 

escrita, uma vez que a língua escrita é tão valiosa quanto a língua falada nos estudos sobre 

variação, e cada uma possui o seu estatuto de importância nos estudos que tangem à mudança. 

Romaine destaca que a fala e a escrita são maneiras diferentes de representar a língua, e a 

Sociolinguística não deve priorizar apenas uma das facetas, mas ampliar seu leque de amostras 

analisadas:  

 

Qualquer um pode observar que duas amostras de fala ou escrita são 

diferentes. A análise sociolinguística pode nos mostrar que essas diferenças 

são objetivamente mensuráveis e que há padrões nas escolhas que um 

falante/escritor faz, por um lado, e pode fazer, por outro. Como as escolhas 

não são inteiramente livres, precisamos observar as condições ou fatores que 

podem influenciá-las; E é aqui que a metodologia sociolinguística é aplicável” 

(ROMAINE, 2009 [1982], p. 13 - tradução nossa)27. 

 

Esta tese está fundamentada nos preceitos estabelecidos pela teoria da mudança 

linguística, delineada por Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]), seguindo os princípios 

históricos traçados por Romaine (2009 [1982]), além de buscar respaldo nos dois modelos que 

sustentam as investigações sobre implementação e variação fonético-fonológica: o 

Neogramático e a Difusão Lexical. Essas duas teorias se diferenciam basicamente na concepção 

de como a mudança se propaga e, embora distintas, contribuem de forma potencial para os 

estudos sobre a variação e mudança linguística. 

 

3.4 OS MODELOS NEOGRAMÁTICO E DIFUSIONISTA 

 

Foi na segunda metade do século XIX que entraram em cena os neogramáticos, 

considerados como um divisor de águas nos estudos linguísticos. A escola neogramática 

simbolizou uma nova geração de linguistas que, a partir dos questionamentos sobre os 

pressupostos da prática histórico-comparativa, acabaram iniciando uma orientação 

metodológica mais rigorosa nos estudos voltados à interpretação da mudança linguística 

(FARACO, 1991). 

                                                 
27 “Anyone can observe that two samples of speech or writing are different. Sociolinguistic analysis can show us 

that these differences are objectively measurable, and that there are patterns in the choices which a speaker/writer 

does make, on the one hand, and can make, on the other. Since the choices are not entirely free, we need to observe 

the conditions or factors that may influence them; and it is here that sociolinguistic methodology is applicable” 

(ROMAINE, 2009 [1982], p. 13). 



76 

 

O pensamento neogramático teve seu apogeu no fim do século XIX, quando, em 1880, 

o alemão Herman Paul publicou seu livro Princípios fundamentais da história da língua, 

considerado o manual da geração de diacronistas nas primeiras décadas do século XX.  

Embora o centro da teoria neogramática não se resuma somente ao princípio da 

regularidade fônica, a sua grande característica assinala que a mudança linguística está 

condicionada às chamadas leis fonéticas. Para esses pesquisadores, a unidade básica da 

mudança é o fonema, e as mudanças fonéticas são automáticas, atingindo todos os itens lexicais 

do mesmo contexto fonético-fonológico ao mesmo tempo, sem exceção. Os casos que não 

correspondem a essa regra são atribuídos à analogia, a empréstimos, ou ao desconhecimento do 

princípio regulador (FARACO, 1991)28.  

Wetzels et al (2000) explicam a distinção entre mudança fonética e analogia: 

 

A mudança lingüística, no sentido estrito, toma a forma ou de mudança 

fonética, que é foneticamente motivada, ou de mudança analógica, que é de 

natureza morfológica. No centro da posição neogramática está a sustentação 

de que a mudança fonética é um fenômeno meramente mecânico, induzido. 

Logo, supunha-se que operava cegamente, não permitindo exceções 

(WETZELS et al, 2000, p. 17). 

 

Guiados pelo axioma da lei, os neogramáticos passaram a investigar os contextos 

fonéticos que possibilitariam a mudança, como os ambientes precedentes e seguintes, a posição 

do som no segmento: inicial ou final, tônica ou átona. Dessa maneira, se a mudança fonética 

atingisse determinado som, todos os itens lexicais contendo aquele mesmo ambiente deveriam 

ser atingidos. Logo, a mudança seria implementada de maneira foneticamente gradual, uma vez 

que poderia ser estendida para sons adjacentes, e lexicalmente abrupta, pois atingiria todos os 

itens de mesmo contexto fonético. Esses teóricos reconheciam que as exceções poderiam 

ocorrer, porém, não invalidavam o modelo. 

É inquestionável a importância dos estudos neogramáticos para o entendimento das 

mudanças linguísticas, seja de forma regular, permitindo a verificação da correspondência entre 

línguas, ou de forma irregular, revelando os caminhos percorridos por uma língua no decorrer 

do tempo (GRAEBIN, 2008). No entanto, não demorou para que as ideias desses teóricos 

fossem criticadas, principalmente por equiparar as leis fonéticas às físicas e químicas. Silva 

                                                 
28 Mattos e Silva (2008b) salienta que os conceitos basilares dos neogramáticos já haviam sido originalmente 

expostos por Verner, Leskien e Grimm (leis fonéticas), e Scherer (analogia). Um autor neogramático referenciado 

é Wilhelm Meyer-Lübke, cuja obra teve importância especial para os estudos históricos das línguas românicas, 

especialmente o dicionário etimológico que ainda hoje é fonte de investigação sobre as línguas românicas 

(FARACO, 1991).  
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Neto (1952, p. 49) reporta a ideia de Osthoff, um dos mais célebres membros da escola: “as leis 

agem cegamente, com cega necessidade”. 

No final do século XIX, o trabalho do austríaco Hugo Schuchardt, Sobre as leis fonéticas 

(1885), partiu em direção contrária ao que se vinha trilhando com os comparativistas e 

neogramáticos. Ao partir de fatos relacionados à fala e admitindo que a mudança poderia seguir 

em várias direções, o autor defende a tese de que cada palavra tem sua história. Por conseguinte, 

Schuchardt lançou as bases para uma nova orientação nos estudos sobre “variação linguística 

no espaço (dialetologia) e sua compreensão da mudança no tempo” (MATTOS E SILVA, 

2008b, p. 32). Entretanto, o autor salienta que “as chamadas ‘leis fonéticas’ são de grande 

conveniência para facilitar as pesquisas lingüísticas, sobretudo etimológicas, e o filólogo não 

pode prescindir delas” (SILVA NETO, 1952, p. 51). 

Outros pesquisadores questionaram a teoria neogramática seguindo a linha introduzida 

por Schuchardt, como Edward Sapir, Viggo Brondal, Graziadio Ascoli, Antoine Meillet e P. 

Vendryès. As críticas à terminologia empregada pelos neogramáticos acabaram por excluir o 

conceito de lei fonética, introduzindo a noção de ‘correspondências fonéticas’, que poderiam 

ser sistemáticas, ou não, fugindo, dessa maneira, do caráter categórico adotado pelos 

neogramáticos29. 

A noção de regularidade absoluta foi relativizada por alguns estudiosos30, 

principalmente os dialetólogos, que aceitavam, no geral, a postura neogramática, no entanto, 

questionavam se a mudança sonora acontece de forma abrupta, isto é, atingindo todas as lexias 

ao mesmo tempo, ou se de maneira gradual, alcançando as palavras de maneira lenta. Dentre 

esses pesquisadores, destaca-se o suíço Jules Gilliéron que realizou um vasto trabalho de 

inquérito em 639 localidades francesas, resultando no “Atlas Linguístico da França” (ALF), 

publicado em Paris, entre 1902 e 191031, considerado modelo para os estudos dialetais e 

geolinguísticos posteriores a ele. 

                                                 
29 Um produto significativo herdado dos neogramáticos são as gramáticas históricas produzidas no fim do século 

XIX, descritas no capítulo II, pp. 53-57. 
30 Bloomfield, um dos linguistas americanos mais importantes do século XX, influenciado pelo estruturalismo 

europeu, colocou em discussão a terminologia apregoada pelos neogramáticos. Segundo esse autor, não seria 

adequado utilizar o termo “lei” como um princípio imanente para descrever e analisar fenômenos históricos; 

também aceitar que tais leis não admitem exceções, e que fatores não-fonéticos são irrelevantes em tal análise seria 

uma forma inapropriada de interpretação da mudança linguística. Inclusive, os próprios neogramáticos sempre 

deixaram a porta aberta para outros tipos de mudança, além da fonética, como os empréstimos de sistemas 

linguísticos existentes em outros dialetos ou línguas (WETZELS et al, 2000). Viegas (2001, p. 30) afirma que os 

neogramáticos “reconheciam alguns tipos de exceções, mas argumentavam que essas não aconteciam na maioria 

dos casos e que não invalidavam o modelo”.  
31 Conforme informações do site “Atlas Linguistique de la France”. Disponível em < 

http://cartodialect.imag.fr/cartoDialect/> Acesso em 07 de janeiro de 2017. 

http://cartodialect.imag.fr/cartoDialect/
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A partir dos estudos dialetológicos e sociolinguísticos, verificou-se que a mesma 

unidade sonora pode admitir diferenças, a depender das condições de seu uso. Isso significa que 

a mudança ocorre diferentemente de item para item, e que a expansão dessa mudança é lenta, 

progressiva e específica, tanto geográfica quanto estruturalmente. De acordo com Faraco, 

“adotar essa concepção não significa defender o caráter casual, fortuito, da mudança; significa, 

sim, mostrar que a realidade da mudança é mais complexa do que sugeria a formulação dos 

neogramáticos” (FARACO, 1991, p. 96). 

Wetzels et al (2000) explicam que poucos processos de mudança linguística 

completados parecem não deixar resíduos, uma vez que alguns dialetos podem não ser 

submetidos a uma mudança histórica, e nem toda mudança atinge determinada área geográfica 

em sua totalidade, além disso “na gramática e no léxico de um único dialeto, formas regulares 

e excepcionais podem freqüentemente ser encontradas, existindo lado a lado” (WETZELS et 

al, 2000, p. 18). 

Inspirado pelos dialetólogos e sociolinguistas ocidentais, delineava-se, na China, um 

projeto idealizado por Wang, que tinha como propósito descrever foneticamente 2.444 

morfemas de 17 modernos dialetos chineses, a fim de demonstrar que as mudanças, nesses 

dialetos, propagavam-se de forma foneticamente abrupta e lexicalmente gradual, 

diferentemente da hipótese neogramática.  

Em 1969, Wang publicou o artigo “Mudanças sonoras em competição como uma causa 

de resíduo”32, sugerindo que as irregularidades fonéticas eram conduzidas pelo próprio 

princípio da regularidade (TARALLO, 1990, p. 72). Nesse trabalho, os autores propuseram um 

novo modelo de interpretação dos resíduos, ou irregularidades, deixados no processo de 

mudança que ficou conhecido na literatura como Difusão Lexical. 

Para os difusionistas, o léxico assume o papel de destaque no processo de mudança 

linguística, sendo compatível com a visão dos dialetólogos e sociolinguistas no que diz respeito 

à viabilidade de uma mudança ser regular, todavia diverge no que tange à implementação dessa 

mudança. 

Diante de um cenário de crítica à postura neogramática, Wang propôs testar a hipótese 

neogramática nos dados chineses, por ser a morfologia pouco produtiva nessa língua. Segundo 

ele, embora mais atenção seja dada às regularidades fonéticas, uma análise mais atenta mostra 

que “até as melhores leis fonéticas apresentam irregularidades” (VILAÇA, 2015, p. 115).  

                                                 
32 “Competing sound changes as a cause of residue” (TARALLO, 1990, p. 72). 
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Sem incompatibilidade quanto à postulação de regras, os teóricos difusionistas 

acreditam que um item lexical pode mudar de maneira diferente do outro, por isso, a propagação 

das mudanças é lenta e gradual. Enfatizam, ainda, que tal concepção é incompatível com o 

modo estruturalista de conceber a mudança. De fato, considerar as condições reais de uso de 

determinada palavra amplia a visão da mudança e rescinde qualquer possibilidade de 

interpretação homogênea. 

No entendimento de Vilaça (2015, p. 117), tal perspectiva se deve ao fato de que, para 

Wang, “os morfemas em uma língua são divididos em camadas de acordo com critérios não 

fonéticos. Tal divisão estaria relacionada a fontes históricas das diversas camadas, como 

morfemas românicos vs. morfemas nativos em inglês [...]”. Não obstante, a difusão lexical seria 

o principal mecanismo da mudança sonora.  

Vilaça (2015) detalha o processo de difusão explicando que, para Wang (1969), a 

dimensão temporal da mudança é estudada no parâmetro fonético, lexical e social. Em relação 

ao parâmetro fonético, a gradualidade fonológica, defendida pela teoria neogramática, não pode 

ser verificada em alguns casos de mudança, por isso, foneticamente abrupta. Ainda, sobre a 

questão da difusão pelo léxico, a autora relata que, segundo Wang, ela não pode atingir todos 

os morfemas aos quais é aplicável, devido a critérios históricos. A respeito do parâmetro social, 

Wang cita o artigo de Weinreich, Labov & Herzog (1968) como referência, limitando sua 

discussão aos critérios fonético e lexical. 

Assim, enquanto para os neogramáticos o som é absoluto, para os difusionistas a palavra 

pode determinar a sua história, independentemente do contexto em que se encontre e dos 

acontecimentos fonético-fonológicos acometidos no sistema. Na Difusão Lexical, além dos 

fatores fonológicos, entram em cena os gramaticais e semânticos para explicar as mudanças 

sonoras, contudo, o nível fonológico mantém sua importante posição nesse processo. É 

importante ressaltar que, para esses teóricos, toda mudança é uma mudança, indistintamente, e 

as irregularidades não invalidam o modelo, pois acreditam que a seleção lexical permite que 

cada item tenha seu comportamento individual, a depender dos valores sociais, que podem ser 

afetados por fatores internos, externos e etimológicos (VIEGAS, 2001). 

Mesmo que muitos casos de resíduos possam ser explicados pela teoria difusionista em 

relação à mudança sonora, Vilaça (2015), embasada em MacMahon (1994), comenta que ainda 

restam questões a serem esclarecidas, como: (i) quais são os fatores que determinam os itens a 

serem atingidos primeiramente pela mudança? (ii) o que determina o impulso da difusão? 

(VILAÇA, 2015, p. 118). 



80 

 

Então, em 1977, Wang e Cheng foram além dos pressupostos imanentes e estabeleceram 

sua concepção de mudança: A mudança de som é foneticamente abrupta e lexicalmente gradual. 

Dessa forma, a concepção da mudança, na visão difusionista, é diametralmente contrária à 

neogramática, concentrando a discussão basicamente em torno da origem e da implementação 

dessa mudança (propagação), resumida assim: 

 

Quadro 6 - Comparação entre o Modelo Neogramático e o Difusionista 

 Unidade básica Nível fonético Nível lexical 

Neogramáticos Fonema gradual abrupto 

Difusionistas Palavra abrupto gradual 

        Fonte: Adaptado de GRAEBIN (2008, p. 89). 

 

Estava estabelecido o impasse entre os modelos neogramático e difusionista, conhecido 

na literatura como ‘controvérsia neogramática’ ou ‘paradoxo neogramático’ e, a partir de então, 

muitas investigações se debruçam sobre fatos linguísticos, geralmente de natureza fonético-

fonológica, para tentar resolver o embate.  

Labov (1972)33, em um primeiro momento, advoga em favor da postura neogramática, 

ao analisar a mudança em progresso no inglês falado em algumas regiões dos Estados Unidos. 

Mais tarde, ao reconhecer que nem todos os casos de mudança poderiam ser encaixados em 

somente um dos quadros teóricos, propõe uma conciliação dos dois modelos, em seu artigo 

“Resolvendo a controvérsia neogramática”34, de 1981. Nesse estudo, Labov apresenta a 

mudança de /aeh/ em Bufalo, juntamente com a anteriorização de /uw/ e /ow/ na Filadélfia como 

exemplos da posição neogramática. Na sequência, relata que a alternância entre /ae/ breve, tenso 

e não tenso, não se encaixaria em tal processo, nas cidades de Nova Iorque e da Filadélfia. As 

evidências encontradas, nessa análise, levaram-no à constatação de que tanto os teóricos da 

Difusão Lexical quanto os neogramáticos são razoáveis em suas hipóteses. A controvérsia recai 

justamente na questão: como ambos podem estar certos se cada um tem como princípio básico 

da mudança sonora uma unidade diferente – sendo a palavra para os difusionistas, e o fonema 

para os neogramáticos? Ainda no início do artigo, Labov (1981) antecipa sua conclusão: os dois 

modelos são conciliáveis, contanto que cada um tenha seu campo de aplicação: 

 

                                                 
33 Apud LABOV (1981, p. 275). 
34 “Resolving the neogrammarian controversy” (LABOV, 1981). 
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Considerar cuidadosamente conjuntos excludentes de evidências nos faz 

reconhecer a necessidade de uma teoria mais sofisticada que leve em 

consideração, como também dê conta das análises e dos resultados de cada um 

dos lados da controvérsia. Tal síntese somente será alcançada se ratificarmos 

as condições nas quais cada um dos pontos de vista opostos é válido”35 

(LABOV, 1981, p. 268, tradução de TARALLO, 1990, p. 69). 

 

Para definitivamente romper com o paradoxo neogramático, Labov atribui ao modelo 

da difusão lexical as mudanças vocálicas, e ao modelo neogramático, as consonantais, salvo 

quando se tratar de mudança no ponto de articulação (TARALLO, 1990, p. 74). 

Assim, na esteira dos pressupostos difusionistas, Oliveira (1991, 1992, 1995, 1997) 

procura reconsiderar a interpretação de Labov (1981), argumentando que todas as mudanças 

sonoras sejam consideradas como Difusão Lexical, entendendo que o modelo de Labov não 

ajuda muito na interpretação dos casos de mudança sonora. As razões de Oliveira (1991) são 

pautadas na observação de que nem todas as mudanças podem ser encaixadas no modelo 

neogramático e, mesmo aqueles que se encaixam à primeira vista, demonstram um caráter 

difusionista, se analisados mais detalhadamente. 

Para sustentar sua hipótese, o autor utiliza um trabalho constituído de dados de Belo 

Horizonte sobre o alçamento das vogais médias pretônicas. Segundo Oliveira (1992, p. 33), 

exemplos de elevação em m[i]dida e não em m[e]dita, em p[u]mada e não em p[o]mah, entre 

outros, sugere que o fator fonético pode ser visto como desencadeador do processo, uma vez 

que o “contexto que licencia, ou não, a alteração de um segmento é o item léxico. Na verdade, 

o que muda é a palavra, e não o segmento” (OLIVEIRA, 1992, p. 34). 

Procurando manter seu ponto de vista inicial, Oliveira (1997, p. 34) explica que o 

contexto fonético deve ser considerado um condicionador a posteriori, “fixando relações 

harmônicas entre os elementos envolvidos numa mudança sonora” e não como um 

desencadeador da mudança a priori.36 Assim, para o autor (1992, 1995, 1997), a diferença 

básica entre os modelos neogramático e difusionista recai sobre o disparador do processo de 

mudança: para os neogramáticos, primeiro o fonema, depois o léxico; para os difusionistas, o 

principal condicionador é o léxico, seguido do fonema. Ainda assim, pondera: 

 

                                                 
35 “A careful consideration of competing bodies of evidence leads us to recognize the need for a higher-level theory 

that will take into account, as well as account for, the findings of both sides of the controversy. Such a synthesis 

can be achieved only if we ascertain the conditions under which each of the opposed viewpoints is valid” (LABOV, 

1981, p. 268, tradução de TARALLO, 1990, p. 69). 
36 Importante ressaltar que Viegas (1995) discorda de Oliveira: “Concordo com Oliveira (1992) que a regra não 

deva ser variável já que a variação em termos de um item lexical parece ser mínima. Discordo de Oliveira (1992) 

quando ele faz a postulação do contexto fonético atuando a posteriori, como um fixador da mudança” (VIEGAS, 

1995, p. 109). 
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[...] não podemos dizer que nenhuma análise séria, independentemente de seu 

sabor neogramático ou difusionista, ignore as razões do modelo oposto. Por 

exemplo, por mais neogramática que seja a análise, ninguém irá dizer, 

seriamente, que todas as palavras de uma determinada classe de palavras 

tenham sido alteradas ao mesmo tempo [...]. Do mesmo modo, por mais 

difusionista que seja uma análise, não há como ignorar que certas 

‘coincidências’ fonéticas sejam coincidentes demais para serem ignoradas 

(OLIVEIRA, 1995, pp, 77-78). 

 

De acordo com o autor, é possível prever que num processo de mudança sonora, os itens 

mais comuns, utilizados em situações informais, por estarem expostos ao uso frequente, são os 

que primeiramente serão atingidos. Utilizando o estudo de Phillips (1984), Oliveira (1995) 

explica que a noção de frequência deve ser relacionada de maneira diferenciada: quando as 

mudanças forem fisiologicamente motivadas, os itens mais frequentes são atingidos primeiro 

(neste caso encontram-se as reduções vocálicas); já quando as mudanças não forem motivadas 

fisiologicamente, os itens menos frequentes é que são primeiramente atingidos. Além desse 

parâmetro, parece que os itens mais coloquiais, ou menos formais, são mais propícios a serem 

atingidos pelos fenômenos em análise, a depender da empatia entre o falante e o contexto onde 

a fala é produzida. 

Em meio às controvérsias, é importante salientar que os linguistas que resistem à ideia 

de que o léxico pode ser o controlador da mudança não negam que ela pode ser implementada 

lexicalmente. Da mesma maneira, nenhum estudo de natureza difusionista vai deixar de 

considerar o contexto fonético, - o que não pode ser concebido é que esse contexto seja a única 

explicação para os fenômenos analisados (OLIVEIRA, 1991). 

 

3.4.1 A Visão Neogramática e a Difusionista nos Estudos do Português Brasileiro 

 

No Brasil, a investigação de Bisol (1981) se tornou referência para os estudos que a 

seguiram, uma vez que a autora formula regras linguísticas que condicionam o fenômeno do 

alçamento nos moldes neogramáticos, salientando a importância dos contextos de 

harmonização vocálica e das consoantes adjacentes para a sua produtividade entre as médias 

pretônicas37. De acordo com Chaves (2013, p. 58), o trabalho de Bisol destacou-se, na época, 

por apontar que “a mudança de [o] para [u] e [e] para [i] pode ocorrer em contextos linguísticos 

                                                 
37 A descrição dos contextos considerados favoráveis pela autora se encontra no capítulo I desta tese, na seção que 

discorre sobre os processos envolvidos na variação das médias pretônicas: harmonização vocálica e alçamento 

sem motivação aparente. 
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favoráveis e pode ser o resultado de ação conjugada de fatores, o que inspirou muitas pesquisas 

posteriores na busca pelo ambiente linguístico favorável à variação pretônica”. 

Para Bisol, “a regularidade com que a mudança da pretônica ocorre em certos ambientes 

permite depreender a sistematicidade do fenômeno e descrevê-lo como regra variável” (BISOL, 

1981, p. 259). Embora sua pesquisa seja de cunho sociolinguístico, constituída a partir do 

dialeto de quatro diferentes grupos étnicos do estado do Rio Grande do Sul, a autora afirma que 

“as etnias e outros fatores sócio-culturais podem dar conta da gradação de uso, mas as forças 

imanentes que provocam essas flutuações devem ser encontradas nos princípios que regem o 

sistema linguístico” (BISOL, 1981, p. 32). 

Recentemente, Bisol (2013) agrega o modelo difusionista como regra atuante no 

português brasileiro, entretanto, ressalta que, embora os dois quadros teóricos (Neogramático e 

Difusão Lexical) abordem a questão da implementação e transmissão da mudança linguística, 

as estruturas e os rumos são distintos e “a confluência de seus resultados pode conduzir a 

situações pouco transparentes” (BISOL, 2013, p. 54). 

As pesquisas realizadas por Viegas (1987, 1995, 2001) também se tornaram referência 

para os estudos que investigam a variação do sistema pretônico e, principalmente, para aqueles 

que discutem as propostas neogramática e difusionista. Suas pesquisas abrangem a cidade de 

Belo Horizonte e o corpus é constituído de dois grupos diferenciados por sexo e nível 

socioeconômico. 

A autora pressupôs, inicialmente, a hipótese neogramática, conjecturando que a 

produção do fenômeno do alçamento atingiria todas as palavras com o mesmo ambiente 

fonético. Entretanto, não descartou a observação do aspecto lexical da variação e sua 

implementação, bem como o exame histórico de cada item lexical, por entender que “estes são 

aspectos importantes na variação estudada e não podem ser relegados como têm sido até então” 

(VIEGAS, 1987, p. 163). 

Viegas (1987) verificou que palavras com ambiente fonético favorecedor sempre 

alçavam, como m[i]nino < m/e/nino, entretanto, outras com o mesmo contexto mantinham as 

médias altas, como m[e]ninge. Ademais, em sua amostra, evidenciou que alguns itens lexicais 

com ambientes desfavorecedores apresentaram variação como s[i]nhor < s[e]nhor e m[i]lhor 

< m[e]lhor. A partir desses exemplos, a autora se vale da teoria difusionista para explicar que, 

embora os itens lexicais apresentem contexto propício para elevação, o que vai demandar a 

realização do fenômeno é a frequência de uso desse item, ou seja, o contexto fonético não dá 

conta de todos os dados analisados. Dessa maneira, afirma que é imprescindível considerar, em 

pesquisas desta natureza, a questão do item lexical, sem desprezar a regra variável. 
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Além disso, Viegas (1995) constatou que o estilo possui sua relevância na 

implementação da mudança, uma vez que, no âmbito da informalidade, as palavras alçam com 

mais frequência, mas não em todos os itens com ambientes favorecedores. Já o padrão formal, 

embora desfavoreça a elevação, não deixou de contabilizar alguns itens alçados, sinalizando a 

pertinência da questão semântica, ao obter resultados alçados de p[i]ru (ave) e não alçado de 

P[e]ru (país), também de p[u]rção (quantidade de pessoas) e não de p[o]rção (quantidade de 

determinado alimento). 

A autora incorpora a perspectiva histórica em seu trabalho realizado em 2001, ao 

verificar que algumas questões, como o alçamento em s[i]mestre e não em s[e]mana, 

demandam um estudo etimológico mais detalhado. Então, a partir de evidências históricas, 

apurou que a elevação das médias, em muitos itens lexicais que hoje são realizados em sua 

forma alçada, aconteceu no momento de passagem do latim para o português, quando as vogais 

/e/ e /o/ fundiram-se em /i/ e /u/ no português antigo, indicando que o processo de elevação das 

médias, provavelmente, teve seu início no século XIII, ou pouco antes. Porém, a autora pondera 

sobre tais questões, explicando que não há concordância quanto à pronúncia brasileira e 

europeia no século XVI, e afirma que os rumos tomados pelas duas variedades são diversos. 

Concluindo, Viegas (2001) afirma que o modelo difusionista explica melhor o processo da 

variação e implementação da mudança, em detrimento do neogramático, uma vez que admite a 

regularidade do fenômeno em alguns casos de mudança, além de considerar também aspectos 

semânticos e extralinguísticos em suas análises. Outra questão levantada diz respeito ao aspecto 

social, que pode ser associado ao linguístico, ampliando a percepção da mudança: 

 

Essa opção difusionista implica em que as mudanças ocorram item a item, e 

não abruptamente, através do léxico, pois fatores semânticos, fatores 

relacionados com a freqüência do item, fatores relacionados com a valoração 

social do item podem estar envolvidos no processo de mudança (VIEGAS, 

2001, p. 34).  

 

Voltadas, de forma intermediária38, para os preceitos neogramáticos, Bortoni et al 

(1992) realizam um estudo a partir do dialeto falado no Distrito Federal, com o intuito de 

analisar os condicionamentos fonológicos da regra, assim como a analogia a partir do processo 

morfológico derivacional. Ademais, as autoras procuram vestígios de um possível 

condicionamento lexical a partir da análise de dados do português arcaico, percorrendo fases 

                                                 
38 Rótulo atribuído por Oliveira (1995) devido à retomada de fatores fonéticos numa análise de natureza 

difusionista. 
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anteriores da língua portuguesa na busca por informações sobre o processo de implementação 

da mudança sonora. 

A análise qualitativa dos dados indicou que alguns itens “parecem sugerir que a variação 

de vogais pretônicas no português arcaico era motivada foneticamente, mas implementava-se 

lexicalmente” (BORTONI et al, 1992, p. 26). Em suas análises etimológicas, as autoras 

identificaram três grupos distintos de palavras: (i) palavras cuja grafia se alterava /e/ ~ /i/, e que 

eliminaram a variação no português contemporâneo, mantendo o [i] como categórico (irmão < 

germanus; egreja, igreja < e cclesia); (ii) palavras que apresentaram variação nos documentos 

pretéritos e mantiveram no português brasileiro (riale < regale), e (iii) palavras que não 

apresentaram variação das médias pretônicas em nenhum momento estudado (herdamento, 

herdade < ex-herdatio). Verificaram que os itens g/e/rmanus e h/e/rdade possuem semelhante 

contexto inicial e, mesmo assim, um deles alçou, enquanto o outro manteve a média alta. Dessa 

forma, embora muitos casos de alçamento das vogais médias pudessem ser interpretados como 

casos de harmonização vocálica, ou ainda estarem condicionados à presença de alguma 

consoante adjacente, argumentando em favor da hipótese neogramática, houve um grupo de 

palavras contrário a tais explicações. De acordo com as autoras, os dados apresentados 

“possibilitaram algumas conclusões a respeito da implementação da mudança lingüística. Se, 

por um lado, existe motivação fonética para a alternância e ~ i e o ~ u na posição pretônica, o 

resultado final da mudança não é regular” (BORTONI et al, 1992, p. 26). 

Mesmo que as autoras tenham discutido e considerado a perspectiva difusionista em sua 

investigação, advogam em favor da hipótese neogramática do fenômeno estudado, arguindo 

que os fatores que impedem a regularidade do processo continuam obscuros, fomentando e 

inquietando o leitor ao apresentarem dados que não correspondem ao modelo assumido. 

Fundamentada pelos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Quantitativa, proposta por Labov, Viana (2008) verifica que muitos itens alçados, coletados na 

cidade de Pará de Minas-MG, apresentam uma variação intraindividual, como o caso das 

palavras fut[i]bol e [i]smaltado, proferidos com a média alta ora elevada [i], ora mantida [e] 

pelo mesmo informante. Segundo a autora, seu trabalho tem “uma perspectiva difusionista 

pautada na investigação do comportamento do indivíduo e também na composição do item 

léxico” (VIANA, 2008, p. 46). Em sua conclusão, explica que, em seus dados, a montagem do 

léxico se deu de forma individual, independentemente dos mecanismos39, inserindo sua amostra 

                                                 
39 Pensamento compartilhado por Viegas (1995, p. 110): “Oliveira parece ter razão quando diz: “A menos que haja 

alguma razão séria em contrário, sugiro que o comportamento individual seja checado para todos os itens 

lexicais””. 
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na proposta difusionista, na qual os falantes do mesmo dialeto apresentaram mais semelhanças 

do que diferenças entre si. 

A partir de dados provenientes do Projeto Varsul, que descreve o português falado no 

Sul do país, Klunck (2007) descartou os casos de alçamento da vogal média pretônica em 

contextos com ambiente favorecedor, como a harmonização vocálica, por exemplo, ou 

ambientes em que a elevação é praticamente categórica como a vogal anterior /e/ estar em início 

de sílaba seguida de /S/ ou /N/. Assim, o estudo considerou apenas palavras sem ambiente 

propício à elevação, como b[o]neca e t[o]mate, registradas com a vogal posterior alçada em 

vários estudos regionais (b[u]neca, t[u]mate). Fundamentada na Teoria da Variação, de 

orientação laboviana, a autora ressalta que a discussão dos dados demandou a perspectiva 

difusionista, indicando que se trata de um processo no qual o controle do fenômeno está 

submetido ao léxico.  

Graebin (2008) analisou e descreveu a variação das médias em posição pretônica na 

região de Formosa, retratando três variantes presentes no dialeto goiano: o abaixamento [, ], 

a elevação [i, u] e a manutenção [e, o], relacionando-as aos modelos neogramático, difusionista 

e teoria dos exemplares40. Sua análise mostrou que a variação das vogais /e/ e /o/ na posição 

pretônica é um fenômeno bastante complexo, cujas influências extrapolaram os limites 

fonológicos, evidenciando a relevância de fatores como frequência e classe gramatical. Esses 

resultados fizeram-na refletir sobre o paradoxo entre os modelos neogramático e difusionista. 

Em sua amostra, os dados não sustentaram a relevância de uma teoria em detrimento de outra, 

pelo contrário, “na realidade, o que encontramos nos dados analisados foi a influência de vários 

níveis da língua, num constante movimento e uma contínua relação, conforme o modelo dos 

exemplares proposto por Bybee (2002)” (GRAEBIN, 2008, p. 209). 

Além disso, Graebin (2008) ressalta que o condicionamento fonético não foi descartado, 

e sua influência sobressaiu, tendo casos categóricos de manutenção das médias altas em grupos 

lexicais específicos, como v[o]cê, p[e]ssoa, s[e]mana, m[o]rreu e r[e]al; e casos categóricos 

com a elevação das médias, como em p[i]queno, [i]mbora, p[u]rque, que podem ser explicados 

segundo o modelo dos exemplares, em que a Difusão Lexical e o modelo Neogramático estão 

em jogo, levando-a a conjecturar a relevância do processo difusionista para os casos de 

alçamento. Outro ponto relevante em sua pesquisa diz respeito ao levantamento histórico, 

                                                 
40 A autora utiliza os postulados de Bybee (2002) como aporte da Teoria dos Exemplares, e Oliveira (1991) e 

Viegas (1995) como suporte para a Difusão Lexical. De acordo com Bybee (2002, apud GRAEBIN, 2008, p. 104-

105), as “mudanças foneticamente condicionadas que afetam palavras de alta freqüência antes de palavras de baixa 

freqüência são melhor explicadas por um modelo de exemplares de representação fonológica, que permite à 

mudança ser tanto fonética quanto lexicalmente gradual”. 
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constatando que a variação das médias altas, ao menos em seus dados, não pode ser tratada a 

partir de casos isolados, mas fazendo parte de um continuum. Segundo a autora, trilhar e 

compreender as mudanças a partir de uma ótica histórica tanto do português europeu, quanto 

do brasileiro, permite ampliar a visão que se tem da variação linguística. 

Referenciado pelo estudo de Klunck (2007), Cruz (2010) investiga os casos de 

alçamento das vogais médias pretônicas sem motivação aparente também na Região de Porto 

Alegre. O autor trabalhou com a perspectiva da Teoria da Variação (LABOV, 1994), tendo 

como objetivo a identificação dos fatores linguísticos e extralinguísticos condicionadores do 

processo para, assim, investigar a influência dos itens lexicais no favorecimento dos paradigmas 

verbal e nominal, na produtividade da regra. A influência que algumas consoantes adjacentes 

exerceram no alçamento de alguns vocábulos direcionou sua interpretação para a hipótese 

neogramática, entretanto, o controle de determinados itens lexicais mostrou indícios da 

perspectiva difusionista na alta produtividade do fenômeno em determinados radicais, como 

acontec-, começ-, connhec-, convers- e conseg-. 

Partindo do objetivo de analisar o processo fonético-fonológico do alçamento das vogais 

médias pretônicas em manuscritos pretéritos, valemo-nos dos trabalhos que se assemelham ao 

nosso para ilustrar os modelos de análise aplicados, considerando, como julga Romaine (2009 

[1982], p. 14, tradução nossa), que a “linguagem falada e a escrita são instâncias da mesma 

língua incorporada por diferentes meios” 41. 

Dessa forma, fazemos um breve relato de investigações que, como esta, dedicam-se à 

descrição da grafia presente em textos produzidos há mais de século, procurando vestígios de 

uma história da língua portuguesa, relativamente à variação das vogais pretônicas. 

 

3.4.2 A Perspectiva Histórica nas Investigações do Português Brasileiro 

 

Devido aos óbices encontrados pelos pesquisadores históricos, os trabalhos que 

propõem discutir processos fonético-fonológicos próprios da oralidade, como o alçamento, 

utilizam, mais comumente, dados relacionados à fala. Todavia, atualmente, a partir das 

investigações empreendidas pelos projetos regionais vinculados ao Projeto Para a História do 

Português Brasileiro (PHPB), o número de pesquisas diacrônicas, abordando diferentes 

perspectivas e direcionadas para os diferentes níveis, como fonético, sintático, semântico e 

                                                 
41 “spoken and written language are instances of the same language embodied in different media [...]” (2009 

[1982], p. 14). 
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morfológico tem aumentado. Na sequência, descrevemos, sucintamente, alguns trabalhos que 

se debruçam sobre dados diacrônicos do português, mais precisamente salientando o aspecto 

fonológico e que se assemelham aos objetivos propostos nesta tese, de maneira direta ou 

indireta, como o de Oliveira (2005), Mota (2007), Fachin (2011), Avelheda & Batista da 

Silveira (2011), Nasi (2012, 2013), Costa & Keller (2013), Magalhães (2013), Vasconcelos 

(2013), Keller & Costa (2014). 

O trabalho de Oliveira (2005) foi pioneiro no Brasil ao empreender uma investigação 

voltada para documentos remanescentes de séculos passados. Corporificando os estudos que 

integram o Projeto Para a História do Português (PROHPOR), esse estudo filia-se ao programa 

Constituição histórica do português, da UFBA, em sua vertente dedicada à investigação da 

formação e desenvolvimento do português brasileiro e, sem dúvida, também contribui no 

âmbito do PHPB.  

A amostra analisada pelo autor conta com 290 textos escritos por negros, principalmente 

atas, que fazem parte de um acervo documental preservado por uma irmandade negra, fundada 

em 1832, na Bahia, denominada Sociedade Protetora dos Desvalidos. Esses manuscritos foram 

transcritos e editados de acordo com a edição semidiplomática42, para que pudessem servir para 

futuros estudos voltados aos mais diversos níveis linguísticos.  

Oliveira, além do aspecto linguístico, analisou a perspectiva sócio-histórica, com base 

em bibliografia da História do Brasil Colonial e Pós-colonial, procurando investigar, sobretudo, 

o lugar social que os africanos e seus descendentes ocupavam na Bahia do século XIX, bem 

como a questão ligada à alfabetização desses ‘quase excluídos’ (OLIVEIRA, 2005, p. 3). 

No aspecto linguístico, o autor analisou a segmentação gráfica, grafias para sílabas 

complexas, fenômenos gráficos e marcas de oralidade no plano da fonética e fonologia. O plano 

estrutural foi contemplado em sua investigação por ter recebido pouca, ou nenhuma, atenção 

nos estudos voltados à gênese do português brasileiro, em uma perspectiva histórica. Assim, 

uma contribuição desse trabalho está em “incluir, numa história sobre o português brasileiro, a 

escrita dos ‘invisíveis’, os africanos e seus descendentes” (OLIVEIRA, 2005, p. 4). 

Dentre os fenômenos analisados, o alçamento das médias pretônicas foi um dos 

processos mais amplamente verificados nos escritos. Em sua análise, Oliveira constata que os 

mesmos fatores que motivam o alçamento na oralidade também operaram na variação fônico-

ortográfica do século XIX, em termos de ambientes favorecedores. 

                                                 
42 Tipo de edição que conserva, sobretudo, a fidedignidade do manuscrito. Mais detalhes sobre o esse tipo de 

edição são descritos na seção 5.5, do capítulo V, p. 140. 
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A vogal anterior foi mais suscetível de variação, em detrimento da posterior, e o 

ambiente que mais favoreceu a elevação de ambas as médias foi o de harmonização vocálica, 

sendo a vogal alta <i> mais frequentemente presente na sílaba contígua, tanto para <e> quanto 

para <o>. Em relação ao ambiente nasal, foram testemunhados mais casos de elevação da média 

anterior, endossando, assim, os resultados das pesquisas voltadas à Sociolinguística 

Quantitativa, em relação aos ambientes condicionadores do processo. 

Em 2007, Mota realizou sua investigação de mestrado dando ênfase aos estudos que se 

dedicam à descrição e análise de fatos linguísticos presentes em manuscritos de séculos 

passados, promovendo e impulsionando as pesquisas que se dedicam ao trabalho filológico e à 

história da Língua Portuguesa. Partindo de uma amostra de 110 documentos notariais do século 

XIX, pertencentes à cidade de Parnaíba, a autora descreveu registros de itens lexicais alçados, 

mais especificamente relacionados ao contexto da vogal posterior <o>, procurando evidências 

de traços da variedade linguística denominada de ‘dialeto caipira’, apontado por Amaral (1920). 

Ademais, com o intuito de comparar os dados pretéritos com os da realidade linguística 

contemporânea da região, a autora utilizou também material oral, coletado por meio de 

entrevistas gravadas com habitantes acima de 60 anos.  Assim, o cotejo foi realizado partindo 

do pressuposto de que a fala dos moradores apontaria marcas fonético-fonológicas do 

alçamento de /o/, igualmente registradas nos manuscritos oitocentistas. 

Os resultados apontaram que o número de pretônicas alçadas nos dados filológicos 

quase se assemelha aos da amostra oral, permitindo conjecturar que os equívocos ortográficos 

cometidos pelos escribas deixaram escapar marcas de oralidade, apontando indícios da presença 

de um dialeto denominado de caipira, no século XIX, na região estudada.  

Em 2011, partindo de considerações filológicas, Fachin analisou as práticas ortográficas 

registradas em documentos setecentistas da Capitania de São Paulo. Por meio da descrição dos 

grafemas vocálicos e consonantais registrados em documentos de cunho notarial, o autor 

demonstra que já no século XVIII as práticas de escrita estavam em vias de consolidar-se, 

diferentemente do que se propaga em textos metaortográficos da época. 

O autor utiliza como corpus de investigação um conjunto de documentos da 

administração colonial em circulação pública, deliberativos oficiais, ou não, como Cartas, 

Certidões, Representações e Requerimentos, transcritos de acordo com as normas 

semidiplomáticas. A partir da escrita registrada nesses manuscritos, Fachin (2011) analisou a 

ocorrência de fenômenos linguísticos, de natureza fonológica, salientando que as oscilações 

ortográficas, embora possam refletir alguma evidência de oralidade, são tratadas com muita 

cautela em seu estudo, levando sempre em conta “o tipo de texto em que se encontram, o 
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conjunto de vocábulos do qual fazem parte, quando localizadas, as informações socioculturais 

do autor e da época em questão” (FACHIN, 2011, p. 19). 

Dessa forma, os fenômenos como assimilação e dissimilação, evidenciados em diversos 

documentos, e grafados por diferentes escribas, são confrontados com o intuito de verificar se 

há correspondências de atuação da regra dependendo do tipo de manuscrito e do punho que o 

escreveu. 

A análise de Fachin (2011) demonstrou certa regularidade na utilização de <i> por <e> 

e de <u> por <o>, embora o número de ocorrências dos fenômenos de harmonização ou 

dissimilação seja pequeno, em comparação com todo o inventário. Dentre os documentos 

analisados, as Representações foram as que mais demonstraram itens com variação, em 

detrimento dos Requerimentos, com o percentual mais baixo. Entretanto, a variação entre as 

médias pretônicas foi observada em todas as tipologias, conforme ressalta o autor: 

 

Pela análise dos dados, verificou-se que, embora recorrente em alguns punhos, 

na tradição gráfica setecentista estudada, a maioria das hesitações dos escribas 

do corpus não está relacionada diretamente à oralidade. Nos documentos, a 

influência de fenômenos vocálicos é em grande parte neutralizada pelas 

escolhas gráficas dos escribas, estratégia comum entre eles (FACHIN, 2011, 

p. 413).  

 

O estudo empreendido por Avelheda & Batista da Silveira (2011) descreve o 

comportamento das vogais médias pretônicas travadas por consoante nasal, a partir de dois 

corpora de natureza distinta: um constituído da modalidade escrita dos séculos XVIII e XIX, e 

outro da modalidade oral dos séculos XX e XXI. 

Tal pesquisa é bastante significativa para esta tese, uma vez que também utiliza os 

pressupostos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006 

[1968]) para descrever, analisar e sistematizar os dados, dentro de uma abordagem quantitativo-

qualitativa, utilizando o pacote Goldvarb X como suporte metodológico para determinar, 

probabilisticamente, as variáveis linguísticas e as extralinguísticas que mais favorecem o 

alçamento de médias e do abaixamento de altas. 

O corpus escrito, constituído de documentos notariais e pessoais, foi cedido pelo PHPB, 

do Rio de Janeiro, e pelo projeto VARPORT (Projeto Análise Contrastiva de Variedades do 

Português), ambos disponibilizados online. A amostra oral resulta de entrevistas realizadas na 

cidade do Rio de Janeiro pelo projeto NURC (Norma Linguística Urbana Culta), na década de 

90, bem como de entrevistas feitas no município de São Fidélis/RJ. 
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A análise dos dados mostrou maior aproveitamento da regra no que tange à vogal 

anterior <e>, no século XVIII. Interessante observar que a amostra escrita apresentou mais 

casos de itens abaixados em detrimento de vocábulos alçados. As autoras ressaltam que, em se 

tratando da modalidade oral, o resultado se inverte, levando-as a concluir que “as convenções 

ortográficas, estabelecidas no Século XVI com as primeiras gramáticas, já estavam mais 

fortemente fixadas no Século XIX, de forma que os registros escritos se tornavam menos 

passíveis de variação” (AVELHEDA & BATISTA DA SILVEIRA, 2011, p. 472). 

Além da questão relacionada aos ambientes condicionadores do processo do alçamento 

nas duas modalidades de língua, as autoras consideram que, em relação à vogal anterior, embora 

o processo tenha sido implementado lexicalmente, a regularidade só foi atingida devido ao fato 

de ter encontrado ambiente fonético favorecedor. Já em relação à vogal posterior, o caráter 

difusionista prevaleceu, uma vez que preponderaram as questões relacionadas à alta frequência, 

informalidade e a natureza não estigmatizada nos itens atingidos pela regra. 

Em 2012, Nasi empreendeu uma pesquisa de cunho diacrônico, procurando identificar 

na escrita registrada em jornais do século XIX, do Rio Grande do Sul, possíveis variantes de 

variáveis fonológicas, utilizando os pressupostos teóricos da Linguística Histórica, aliados ao 

princípio uniformitarista, de Labov. De acordo com o autor, seguindo o proposto por Labov 

(1994), os processos responsáveis pela mudança linguística, no passado, são os mesmos que 

operam no presente, assim, os processos fonológicos atestados nos jornais gaúchos oitocentistas 

podem evidenciar possíveis marcas de oralidade da época. 

A classificação dos dados foi baseada nos apontamentos de Lass (2000 [1997]), bem 

como nas tipologias para o estudo de alterações ortográficas discutidas por Monaretto (2005). 

Segundo Nasi, inicialmente, a amostra foi classificada de acordo com três tipos de registro de 

escrita, conforme salienta Lass (2000 [1997]): (i) lixo; (ii) variação puramente gráfica e (iii) 

ortografia significativamente fonológica. Em (i) o autor considerou os lapsos de escrita, como 

a simples troca de grafemas em xarope ~ xraope. Em (ii), estão os casos de duplicação de 

grafemas ou uso de um grafema por outro em razão do padrão ortográfico da época em que o 

texto foi redigido, como em pharmacia, grafada com ph, ou o item programma, com a nasal 

duplicada. Em (iii), além do exposto por Lass, o autor utiliza os apontamentos feitos por 

Monaretto (2005) para traçar sua configuração de análise. Assim, elegeu os casos de elevação 

vocálica, os de substituição e omissão de segmentos, os de epêntese, metátese, proclíticos e de 

segmentação para interpretação dos textos e tecer considerações futuras acerca dos aspectos 

relacionados à variação fonológica presente nos jornais.  
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Na análise dos dados, elenca os casos de elevação das médias pretônicas classificando-

as em elevação e harmonização. Segundo o autor, o número de ocorrência de registros 

significativos é baixo, considerando-se os 275 exemplares de jornais analisados. Dentre os 

registros escritos, com relevância fonética e atestados na língua atual, foi identificado um 

número um pouco maior de contextos de harmonização vocálica. 

Em seu artigo de 2013, Nasi elenca somente casos de elevação das médias pretônicas e 

reitera que o baixo número de ocorrências do fenômeno caracteriza tal pesquisa como 

qualitativa, entretanto, afirma que espera “tornar o estudo mais quantitativo, para que a 

probabilidade do fenômeno da elevação possa ser minimamente mensurada” (NASI, 2013, p. 

39).  

O estudo de Vasconcelos (2013) é bastante significativo para este estudo, por dois 

motivos: (i) descreve itens lexicais presentes em manuscritos setecentistas, apontando alguns 

casos de alçamento das vogais médias pretônicas, e sua investigação (ii) toma como base de 

análise o contexto da antiga vila de Paranaguá, também enfocada nesta tese. Os pressupostos 

teórico-metodológicos se aproximam da Dialetologia, todavia, como também procede a uma 

análise diacrônica apoiada na edição de manuscritos, aproxima-se da Filologia.  

A tese da autora se direciona para a questão basilar proposta pelo projeto PHPB: a pronta 

recuperação de um número significativo de manuscritos, de cunho oficial ou não, para a 

transcrição e edição confiáveis, para então, por meio de pesquisas linguístico-filológicas, 

disponibilizar dados sobre o estado da língua escrita em séculos passados. Assim, Vasconcelos 

(2013) analisa documentos que compõem o banco de dados do projeto Para a História do 

Português Paranaense (PHPP), referentes à vila de Paranaguá, datados entre 1721 a 1800. Os 

manuscritos são de cunho notarial, como Cartas Oficiais e Lista de Itens, emitidas pela Câmara 

de Vereança de Paranaguá aos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Além do cunho dialetológico e filológico, o estudo de Vasconcelos (2013) também está 

voltado para questões sociolinguísticas por promover um cotejo entre os dados pretéritos e os 

da modalidade oral contemporânea de Paranaguá, com o intuito de verificar a manutenção, 

tendência à manutenção, desuso e tendência ao desuso dos itens lexicais setecentistas. 

Contrariando algumas pesquisas que apontam somente os textos literários como fontes 

de reconstituição do estado da língua portuguesa em séculos passados, Vasconcelos (2013) 

atesta que outras fontes, como documentos notariais, podem ser confiáveis para o estudo 

paleográfico de séculos anteriores. 

Mais do que uma pesquisa linguística, o estudo de Vasconcelos (2013) infletiu, 

principalmente, sobre os aspectos sócio-históricos, ao resgatar parte da história paranaense 
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desse período. Sobre os aspectos linguísticos, a autora elenca dados de vocábulos alçados, 

abaixados, bem como casos de metátese e confusões de grafias, na seção das formas arcaicas 

da língua. Segundo a autora, a escrita do século XVIII, situada no período pseudoetimológico, 

apesar de estar presumivelmente de acordo com a norma culta daquela época, deixa transparecer 

alguma marca de oralidade (VASCONCELOS, 2013, p. 350). 

Magalhães (2013) realiza pesquisas voltadas para a descrição do subsistema vocálico 

pretônico a partir de manuscritos de séculos passados. Segundo suas pesquisas, as vogais 

médias pretônicas são caracterizadas por variação e complexidade, por isso, comumente, são 

alvos de inúmeros processos fonológicos, descritos por estudos sincrônicos. E, como muitos 

desses processos são verificados em estados remotos da língua, sendo descritos antes mesmo 

da formação da língua portuguesa, Magalhães investiga o comportamento dessas vogais de um 

ponto de vista histórico, em manuscritos dos séculos XVIII e XIX, disponibilizados online pelo 

PHPB. A partir de documentos selecionados, de cunho oficial e pessoal, o autor parte do 

pressuposto de que os oficiais refletem uma escrita mais distante da oralidade, enquanto as 

cartas pessoais, por serem isentas de preocupação burocrática, podem evidenciar indícios da 

língua falada. 

Em seus dados, o que chama a atenção é a total falta de linearidade entre os casos de 

alçamento das médias e abaixamento das altas pretônicas, entretanto, Magalhães esclarece que 

a falta dessa linearidade é absolutamente esperada quando se trata de fenômenos variáveis, uma 

vez que na própria oralidade existe organização. O autor verifica, em seus dados, que há itens 

alçados apresentando contexto favorável, como o de harmonização (ant<i>cipadamente), e 

sem motivação aparente (ch<i>gada); também relata a variação em itens que, mesmo 

apresentando ambiente propício para a aplicação da regra, isso não aconteceu (f<e>licidade), 

denominando esses casos de contra-alimentação. 

Em sua amostra, a aplicação da regra é mais produtiva para a vogal anterior <e>, em 

detrimento da posterior <o>, como acontece nas investigações que utilizam corpora orais, 

concluindo que a grande diferença entre seus resultados e aqueles das pesquisas atuais deve-se 

às numerosas ocorrências de contra-alimentação e dados abaixados (<e>nteresse)43. 

Frequentemente, esses casos são relegados à hipercorreção, contudo, por se tratar de uma 

análise voltada à escrita, tal conclusão não deve ser tão simplista, esclarece Magalhães (2013).  

                                                 
43 O corpus analisado por Bençal (2014), referente ao mesmo recorte temporal de Magalhães (2013), ou seja, 

séculos XVIII e XIX, evidencia a quase equivalência entre os casos de abaixamentos e alçamentos: 78 para a 

primeira regra, e 62 para a segunda. 
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Citamos, também, os estudos realizados por Costa & Keller (2013, 2014), da 

Universidade Federal de Santa Maria (RS). No artigo de 2013, as autoras expõem dados que 

atestam a elevação das vogais médias pretônicas desde o século III a.C, extraídos do Appendix 

Probi, passando por exemplos extraídos das Cantigas, no século XIII, bem como pelos 

escritores literários, o português Luis Vaz de Camões (século XVI), e o brasileiro Machado de 

Assis (século XIX), sem deixar de referenciar os gramáticos Fernão de Oliveira e João de Barros 

(século XVI). Para ampliar o acervo, também listam um item alçado proveniente da análise de 

20 cartas pessoais, que fazem parte do banco de dados do PHRS (Projeto Português Histórico 

do Rio Grande do Sul). 

Em 2014, as autoras focalizam essa instabilidade em 17 cartas pessoais escritas no Rio 

Grande do Sul, no século XIX, depositadas no banco de dados do PHRS. Dentre os fenômenos 

analisados, descrevem os casos de elevação das vogais médias na posição pretônica, motivada 

ou não, e também ocorrências de abaixamento das vogais altas. Como critério de análise, 

baseiam-se nos pressupostos de Lass (2000 [1997]) e Monaretto (2005).  

Em ambos os estudos, as autoras concluem que os itens alçados presentes nos corpora 

são motivados pelo processo de harmonização vocálica, na maioria dos casos, entretanto, são 

encontrados vocábulos cuja motivação não é aparente, caracterizando o alçamento como um 

processo variável. Para elas, a instabilidade observada em todas as fontes é atual, o que não 

determina uma mudança em curso, embora o número tenha se apresentado de maneira 

crescente. 

Neste capítulo, retomamos alguns preceitos e modelos teóricos considerados 

fundamentais para esta tese. Como nosso estudo visa à análise de manuscritos pretéritos, foi 

imprescindível passar pelos pressupostos da Linguística Histórica e sua vertente filológica. 

Abstraindo as dicotomias, muitos foram os modelos que se impuseram no decorrer do tempo 

para explicar fatos históricos relacionados à mudança linguística, corporificando e ampliando 

o foco científico, como o elaborado por Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]). Assim, 

acreditamos que trilhamos, embora de maneira rápida, todos os caminhos pelos quais este 

estudo se direciona, ao passarmos, também, pelos modelos que são chamados quando se 

pretende um estudo sobre a implementação e transmissão da mudança sonora: o Neogramático 

e o da Difusão Lexical, fazendo uma breve incursão sobre os trabalhos realizados a partir do 

português brasileiro e que se debruçam sobre o tema. Ainda, neste capítulo, descrevemos, de 

maneira sucinta, trabalhos que enfocam os múltiplos aspectos da representação ortográfica, em 

específico, aqueles que se debruçam sobre a análise do quadro vocálico pretônico, no que tange 

à variação das vogais médias. Dentre os trabalhos citados, destacamos que todos atribuem o 
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processo de elevação das vogais médias pretônicas a marcas de oralidade da época, com 

exceção de Fachin (2011), que confere os casos de confusões gráficas, como de <i> por <e> ou 

<u> por <o>, ou vice-versa, às hesitações dos escribas.  

No capítulo que segue, ocupamo-nos do corpus que serviu de base para a descrição das 

variáveis fonológicas em análise neste estudo.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 A ORIGEM DO CORPUS: O CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO PARANAENSE 

DOS SÉCULOS XVI AO XIX 

 

De acordo com Faraco (1991, p. 37), estudos realizados no passado e no presente 

mostram que não se deve dissociar a história interna da história externa nas pesquisas sobre 

fatos linguísticos, uma vez que “fatores sociais têm influência direta ou indireta nos processos 

de mudança das línguas”. 

Como as análises em Linguística Histórica stricto sensu são fundamentadas em questões 

linguísticas, historiográficas e sociais, passamos a uma sucinta descrição do cenário paranaense, 

contextualizando, sobretudo, a região dos Campos Gerais e do litoral, conferindo um fundo 

histórico ao nosso estudo. Na sequência, tecemos alguns comentários pertinentes aos escribas 

– personagens responsáveis pela perpetuação da memória linguística aqui discutida. 

 

4.2 OS PRIMEIROS PASSOS PARANAENSES – DO SÉCULO XVI AO XVIII 

 

Conforme atestam os achados arqueológicos, a história paranaense remonta a 7.000 

anos, constatada pelas jazidas encontradas no Sítio Arqueológico de José Vieira, às margens do 

Rio Ivaí, também pelos sambaquis de Saquarema, localizados há 4.200 anos, além de evidências 

deixadas pelas pinturas rupestres nos Campos Gerais (WACHOWICZ, 1977). 

Os primeiros núcleos de povoamento fundados no Brasil se deram em São Vicente, 

Pernambuco e na Bahia. Em virtude da falta de recursos para estabelecer uma colonização 

centralizada, D. João III dividiu o Brasil em 14 capitanias hereditárias. O território que hoje 

compreende o estado do Paraná foi dividido em duas capitanias, sendo a de São Vicente44, ao 

norte da Baía de Paranaguá, incluindo Itanhaém, Iguape e Cananeia, pertencente ao donatário 

Martim Afonso de Souza; e a de Sant’Anna, ao sul, até Laguna, em Santa Catarina, pertencente 

ao seu irmão, Pero Lopes de Souza (WACHOWICZ, 1977). 

4.2.1 O Ciclo do Ouro 

 

                                                 
44 São Vicente se tornou a primeira vila fundada oficialmente no período colonial, em 1532. 
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Embora os portugueses tivessem intenção de encontrar muito ouro e metais preciosos 

na terra recém-descoberta, foi a madeira que se tornou o material de exploração no litoral 

brasileiro. Com o início da colonização por Martin Afonso de Souza, surgiu, também, em São 

Vicente, o primeiro engenho de açúcar, e o Brasil “que fôra apenas madeira, torna-se o 

complexo escravo-açúcar” (BALHANA et al, 1969, p. 25). Todavia, foi no Nordeste que se 

encontrou o principal eixo da economia açucareira no século XVI. 

Em terras paranaenses, o litoral atlântico foi a porta de entrada para os exploradores 

durante todo o século XVI. A ocupação se deu, primeiramente, por espanhóis e só depois de 

alguns anos por Portugal. Conforme determinava o Tratado de Tordesilhas firmado em 1494, 

as terras que ficassem a oeste de uma linha imaginária pertenciam à Coroa Espanhola, cabendo 

a Portugal somente a faixa litorânea, o primeiro e o segundo planalto. Dessa forma, quase todo 

o território que hoje compreende o estado do Paraná era espanhol. 

De acordo com Oliveira (2008), em 1514, os portugueses Estevão Fróis e João de Lisboa 

chegaram até o lugar que ficou conhecido como Rio da Prata, e retornaram à Europa com a 

notícia de que havia ouro e prata nas regiões controladas pelos Incas. Alguns dados históricos45 

narram que o primeiro europeu a percorrer todo o território e dar a notícia de que havia metais 

preciosos na região foi o bandeirante e náufrago da armada de Juan de Solís, Aleixo Garcia, 

entre 1522 e 1524. Depois de receber as amostras de ouro e prata enviadas por Garcia, Alvar 

Nuñes Cabeza de Vaca, partiu da Ilha de Santa Catarina em direção a oeste, tomando posse do 

território em nome da Espanha46. 

De acordo com Balhana et al (1969), desde o descobrimento do Rio da Prata, o litoral 

de São Vicente para o sul, conhecido como “costa do ouro e prata” era povoado, principalmente, 

por espanhóis. De acordo com as informações extraídas de Toniolo (2007), foram os espanhóis 

do Paraguai que fundaram, em 1554, a primeira povoação europeia em território paranaense, a 

vila de Ontiveros, que ficava às margens do Rio Paraná, perto da foz do Rio Ivaí. A colonização 

dessa região se deu pelo caminho de Peabiru, que era o caminho mais importante da época 

anterior ao descobrimento e estendia-se da costa de São Vicente para o sul, rumo ao 

Paranapanema e de lá a Assunção no Paraguai (BALHANA et al, 1969). 

Dois anos mais tarde, o povoamento de Ontiveros se transferiu para as proximidades do 

Rio Piquiri, passando a se chamar Ciudad Real del Guayra e, juntamente com a Villa Rica del 

Espiritu Santu, perto do Rio Ivaí, formaram a Província de Guairá. 

                                                 
45 Site da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, disponível em: <http://www.cultura.pr.gov.br/> Acesso em 

27 de jan. 2017. Toniolo (2007) aponta Westphalen (1957) em sua descrição sobre a história paranaense. 
46 Site da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná. 

http://www.cultura.pr.gov.br/
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Enquanto os espanhóis percorriam o território em busca de metais preciosos, os 

vicentinos, desde o final do século XVI, atravessavam o litoral da capitania, indo abaixo de 

Cananeia, à procura de índios. “Da mesma maneira, o planalto curitibano seria também 

percorrido pelos sertanistas que preavam indígenas, procuravam metais ou demandavam ao 

Ocidente”47 (BALHANA et al, 1969, p. 26). 

Não havia consenso entre portugueses e espanhóis sobre a posse do território 

paranaense. Conforme expõe Wachowicz (1977, p. 18), “sempre foi intenção dos portugueses 

dar, como limite meridional do Brasil, o Rio da Prata. Os espanhóis, por sua vez, desejavam 

que este limite corresse pelo Rio Paranapanema até Cananéia, ou na pior das hipóteses, até a 

baía de Paranaguá”. Então, no início do século XVII, os jesuítas espanhóis se estabeleceram em 

Assunção e começaram a evangelizar a região de Guairá, tornando-se a primeira região a 

experimentar o sistema das reduções (WACHOWICZ, 1977). 

Entre 1610 e 1629, e devido à intensa escravização indígena praticada pelos espanhóis 

e à ineficiência do trabalho catequético, em virtude das contínuas peregrinações, os padres da 

Companhia de Jesus atraíram um grande contingente de índios guaranis para as chamadas 

reduções, que eram pequenos “municípios de índios”48. Embora com aberta oposição dos 

moradores de Guairá, que se viram frustrados na exploração indígena, os jesuítas efetivaram as 

primeiras reduções, a de Santo Inácio Mini e Nossa Senhora de Loreto, ambas à esquerda do 

Rio Paranapanema. Além dos ensinamentos catequéticos, os jesuítas conseguiram “penetrar no 

ânimo dos indígenas os sentimentos de trabalho sistemático e disciplinado, o que até então 

ninguém havia feito” (WACHOWICZ, 1977, p. 14). 

De acordo com Balhana et al (1969): 

 

Formam em 1610, com a aprovação de Felipe III, uma república cristã, onde 

nenhum espanhol podia entrar sem a permissão de um religioso. Os indígenas 

ali aprendiam ofícios e artes. Pagavam um imposto ao Rei da Espanha, eram 

cuidados pelos Jesuítas, bons médicos e tornaram-se bons cristãos, 

trabalhadores e pacíficos (BALHANA et al, 1969, p. 49). 

 

Embora unidas as coroas portuguesa e espanhola por meio da União Ibérica (1580-

1640), não demorou para os luso-brasileiros, moradores de São Paulo, São Vicente e Santos 

reagirem violentamente contra as reduções, com medo da expansão espanhola. Além disso, a 

falta de mão de obra escrava para o trabalho em São Paulo e o rentável lucro que cada ‘peça’ 

                                                 
47 A procura por metais e a escravização indígena levou à ocupação portuguesa das terras no litoral no primeiro 

planalto paranaense, na primeira metade do século XVII (BALHANA et al, 1969, p. 26). 
48 Balhana et al (1969, p. 49). 
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indígena oferecia, levou os bandeirantes Manoel Prêto, Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias 

Paes a percorrerem o interior dos territórios, hoje paranaense e catarinense, à procura de índios 

carijós. Essas expedições acabaram por destruir 11 das 13 reduções, e os índios desses núcleos 

foram escravizados ou emigraram (BALHANA et al, 1969). 

Com a destruição das reduções, os próprios povoamentos espanhóis foram sendo 

dizimados e, foi somente em 1641, depois de meio século de vitórias em território paranaense, 

que a bandeira de Jerônimo Pedro e Manuel Pires foi derrotada pelos próprios índios 

reorganizados e somados aos jesuítas. Com o fim das reduções, o território a oeste da Linha de 

Tordesilhas, pertencente à Espanha, fica completamente abandonado. E, em 1750, os dois 

países ibéricos assinam o Tratado de Madri, recuando a linha de Tordesilhas até o Rio Paraná, 

afirmando o domínio português sobre as terras situadas à sua margem esquerda 

(WACHOWICZ, 1977; BALHANA et al, 1969). 

Após um período de relativa paz entre Espanha e Portugal, em relação aos limites 

estabelecidos, os dois países voltam a se desentender em 1761, em virtude de contingências 

políticas. O espanhol Pedro de Cebalos invadiu a Colônia portuguesa de Sacramento, no Rio 

Grande do Sul, e chegou a ocupar a Ilha de Santa Catarina, fazendo eminente um perigo de 

ocupação da Capitania de São Paulo, governada por D. Luís Antônio Botelho Mourão, o 

Morgado de Mateus, subordinado ao Marquês de Pombal. 

Balhana et al (1969) salientam que o Capitão-General, D. Luís, que permaneceu durante 

dez anos no poder, traçou um plano de conquista da região do oeste do Paraná, tornando-se 

profundamente importante para a história de desenvolvimento da região, embora impulsionado 

por ambições políticas. 

A ocupação do território paranaense se deu em três momentos, motivados por interesses 

distintos. No século XVII, conforme já mencionamos acima, pela procura de ouro e metais 

preciosos. O ciclo do ouro se deu na Capitania de São Vicente, efetivamente, a partir da 

fundação da Vila de Paranaguá, por Gabriel de Lara, em 1640, ano do início da extração, e por 

Eleodoro Ébano Pereira, em 1651; entretanto, esse momento da história é pouco discutido entre 

os historiadores, que conferem o verdadeiro ciclo do ouro à descoberta das ‘Minas Gerais’ 

(LICCARDO, 2004). De acordo com Priori et al (2012, p. 15), no final do século XVI e início 

do XVII, as buscas por ouro tiveram êxito na Baía de Paranaguá e, “por ter sido a primeira 

região do Brasil a apresentar sinais de ouro, o território passou a receber povoadores, 

especialmente paulistas”. 

No século XVIII, essa atividade se consolidou, com núcleos de garimpeiros instalados 

no primeiro planalto, atualmente chamado de curitibano, bem como a criação e comércio de 
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gado nos Campos Gerais e, no século XIX, à atividade extrativista. Referenciado por Dabrik 

(2003), Toniolo (2007) explica que os garimpeiros foram subindo os rios que desaguavam em 

Paranaguá, chegando aos Campos de Curitiba, onde aprenderam com os índios a conhecer o 

manejo da terra, do clima e dos produtos naturais, e ali se fixaram, dando início à atividade 

pecuária no final do século XVII. 

 

4.2.2 A Pecuária 

 

A criação de gado possibilitou a abertura de novos caminhos e a formação de pousos, 

invernadas e freguesias, como a de Santo Antonio da Lapa e a de Sant’Ana do Iapó, que 

resultariam no desenvolvimento de vilas e, mais tarde, cidade de Lapa (1731) e de Castro 

(1751), respectivamente. Os tropeiros percorriam todas as regiões dos campos naturais do 

Paraná, desde Curitiba até os Campos Gerais, aos de Guarapuava e de Palmas, chegando até as 

fronteiras do Rio Grande e Argentina. A fim de pernoitar para que o gado pudesse se 

restabelecer, os tropeiros alugavam, em suas paradas, pequenos cercados para que os animais 

não se perdessem. Dessa forma, surgiram os pousos, onde podiam ter assistência dos moradores 

das regiões por onde transitavam, oportunizando a formação de pequenas povoações 

enfileiradas uma após a outra, ao longo de sua rota. Atualmente, os antigos pousos são cidades, 

como Castro, Piraí do Sul, Palmeira, Lapa, Ponta Grossa, Jaguariaíva, etc., que serviram de 

invernada para o roteiro das tropas (BALHANA et al, 1969). 

Todo esse movimento conferiu ao tropeirismo a principal atividade econômica do século 

XVIII, uma vez que proporcionou a ocupação dos Campos de Curitiba, dos Campos Gerais, 

bem como dos de Guarapuava e Palmas.  

Para Martins (1995), o comércio e a criação de gado tiveram preponderante influência 

no povoamento e desenvolvimento dos sertões paranaenses, tendo o tropeirismo se configurado 

como um importante ciclo de desenvolvimento nessas regiões, representativo da história das 

cidades que se localizam nos Campos Gerais. Em seu livro Viagem a Curitiba e Província de 

Santa Catarina, Saint-Hilaire (1995, p. 15) ressalta a beleza do lugar, indicando serem os 

Campos Gerais uma das mais bonitas paisagens que viu desde sua chegada à América. 

Nesse contexto, surge o tropeiro como um personagem típico da história do Paraná, 

responsável pelo transporte do gado da Região Sul para as regiões de Sorocaba, Minas Gerais 

e São Paulo. Entende Martins (1978) que: 
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O comércio e a criação de gado tiveram, pois, uma influência decisiva no 

povoamento do território paranaense, muito maior certamente que a 

mineração do ouro, que não fixava populações senão muito excepcionalmente 

como são os casos de Paranaguá no litoral e Curitiba e São José dos Pinhais 

no planalto (MARTINS, 1978, p. 221). 

 

Como a história das vilas prestigiadas neste estudo – Antonina, Castro, Curitiba, 

Guaratuba e Paranaguá – estão embrenhadas na própria história da ocupação, colonização e 

emancipação política do Paraná, passamos a uma breve descrição de cada localidade, inserindo-

a no contexto histórico e social paranaense. A ordem de apresentação, no texto, considera a data 

de fundação das vilas. 

 

4.3 UM BREVE PASSEIO PELAS VILAS PARANAENSES 

 

No mapa, pode-se visualizar a localização das vilas que compõem este estudo: 

 

Figura 1 - Mapa da Província do Paraná, em 1866 

 
 

Fonte: Recortado do New map of Brazil compiled from the latest government & other authentic sources, for       

William Scully, Editor of the Anglo Brazilian Times, Rio de Janeiro, 1866. Published By William Scully, Rio de 

Janeiro. Drawn & engraved by George Philip & Son, Liverpool & London. 

 

4.3.1 Paranaguá 

 

Como no início do século XVII não havia um povoamento, propriamente dito, no 

território paranaense, as atividades exercidas eram basicamente nômades, praticadas por 

indivíduos que mantinham comércio com os índios nativos, vindos de lugares como Santos e 
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São Vicente. O litoral também era percorrido por bandeirantes à procura de índios, com o intuito 

de escravizá-los. Em 1614, o bandeirante português Diogo Unhate requereu e obteve uma 

sesmaria na região de Paranaguá, entre os Rios Ararapira e Superagui, ao norte da Baía, onde 

hoje se encontra o município de Guaraqueçaba49 (WACHOWICZ, 1977). 

Com o início do povoamento do litoral, os herdeiros donatários da Capitania de São 

Vicente entraram em uma disputa pela posse das capitanias que abrangiam o território 

paranaense (São Vicente e Sant’Anna): de um lado, o Conde da Ilha do Príncipe, Diogo Vaz de 

Escobar, marido de D. Mariana de Souza, Condessa da Ilha do Príncipe; e de outro, o Marquês 

de Cascais, Luís Alvares de Castro e Souza, conhecido por Conde de Monsanto. 

O Conde, marido de D. Mariana, perde judicialmente a causa em 1653, e transfere a 

sede da sua Capitania para Itanhaém, no litoral paulista, passando a ser administrada por 

Capitães-Mores50. Enquanto isso, no litoral de Paranaguá, o Marquês de Cascais cria a 

Capitania de Paranaguá, nomeando Gabriel de Lara para Lugar-Tenente51, conquistando a 

simpatia dos moradores da vila. A Capitania de Paranaguá existiu até 1710, quando foi extinta 

e incorporada aos territórios da Capitania de São Vicente e Santo Amaro, com as quais formou, 

mais tarde, a Capitania de São Paulo. 

O povoamento se deu efetivamente a partir da descoberta de ouro, por Gabriel de Lara, 

na Baía de Paranaguá, atraindo colonizadores de São Paulo, Santos, São Vicente, Cananeia e 

Rio de Janeiro. Esses garimpeiros, temerosos dos índios carijós que habitavam o local, 

estabeleceram-se, em um primeiro momento, na Ilha de Cotinga, onde construíram suas 

primeiras habitações, constituindo, assim, o primeiro núcleo de Paranaguá, fundado por 

Domingues Peneda, em 1617. 

Com o passar do tempo, os colonos viram que a relação com os índios era amistosa, 

então passaram a residir em terra firme, na região do Rio Taquaré, hoje Itiberê, onde atualmente 

se localiza a cidade de Paranaguá. Gabriel de Lara foi escolhido para Capitão-Mor e recebeu 

ordens em nome do rei para inaugurar o pelourinho e elevar a localidade à categoria de vila. 

Em 1646, a vila passou a ser denominada de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, e, em 

26 de dezembro de 1648, foram realizadas as primeiras eleições, convocadas pelo próprio 

Gabriel de Lara. 

                                                 
49 Conforme informações do site da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Disponível em: < 

http://www.cultura.pr.gov.br/> Acesso em 27 de jan. 2017. 
50 De acordo com Wachowicz (1977) era o título que recebia a principal autoridade da vila ou cidade na época 

colonial. 
51 “Aquele que representa e desempenha o papel de outrem” (WACHOWICZ, 1977). 

http://www.cultura.pr.gov.br/
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Com o intuito de encontrar ouro na região de Paranaguá, o Governador Geral do Rio de 

Janeiro nomeou, em 1652, Eleodoro Ébano Pereira para Provedor52 e Administrador Geral no 

comércio do ouro em Paranaguá. Além de prover, administrar, organizar e reunir garimpeiros, 

Eleodoro estabeleceu uma Casa de Fundição na vila, para cobrar o quinto – imposto que 

consistia na entrega da 5ª parte de todo o ouro encontrado pelos garimpeiros. Como esse 

imposto era muitas vezes sonegado pelos mineradores, o próprio Governador, Salvador Corrêa 

de Sá e Benevides, incumbiu-se de inspecionar o tributo e instituir a capitação. 

Os anos iniciais e até meados da segunda metade do século XVIII presenciaram o 

estabelecimento dos Padres da Companhia de Jesus e da fundação do Colégio Jesuíta, em 

Paranaguá, de maneira conturbada. Em 1708, foi fundada a Casa dos Jesuítas pelos padres 

Antônio da Cruz e Thomaz de Aquino. Por essa ocasião, a Câmara fez a doação de dinheiro, 

currais, gado e terras para o pastoreiro, e plantações para a edificação da igreja e fundação do 

colégio. Entretanto, em 1709, o Ouvidor53 de São Paulo, João Saraiva de Carvalho, oficiou à 

Câmara de Paranaguá o não consentimento no levantamento das obras. Ainda pelos anos de 

1720, a construção do colégio sofreria embargo do então Ouvidor de São Paulo, Rafael Pires 

Pardinho, que “não reconheceu como legítimas as doações feitas à Companhia, da metade da 

Ilha da Cotinga54 e das terras do Varadouro, sustando as obras do edifício [do colégio]” 

(BALHANA et al, 1977, p. 67). 

Dos anos de 1722 a 1738, os moradores de Paranaguá fizeram diversas representações 

com o intuito de erguer o colégio jesuíta e assegurar a permanência dos padres na vila, conforme 

consta no manuscrito nº 41, que compõe este estudo, datado de 29 de maio de 1722: 

 
Tem esta Camera RepRezentado aVossaExcelencia a gran 

de nesesidade em que fiCam oz moradorez desta villa 

e os das mais serConueZinhas Com a aubZençia que 

pertendem fazer os Reverendos Paroquos da Companhia de 

Jezus e naõ sabemos Senosaz Suplicas foram 

prezentes aVossaExcelencia e Coando o foçe o tornamos a SupliCar 

queira VossaExcelencia emtreseder poreste pobo para Com o mui 

Reverendo Padre Prouençial a que naõ mande Retirar 

os Reverendos Paroquos que nesta Vila seacham athe seruir  

a Rezoluçam de Suas Magestade que Deos guarde[...] 

(DOC. 41, fól. 1r, l. 26-35)55. 

                                                 
52 Pessoa encarregada de prover, dirigir (WACHOWICZ, 1977). O governador do Rio de Janeiro investiu o título 

de General da Armada das Canoas de Guerra da Costa do Mar do Sul a Eleodoro Ébano Pereira, para que ele 

coordenasse e explorasse todo o potencial aurífero desde o Sertão do Ibiaguira, Assunguí, Campos de Curitiba, 

Sertão do Piquiri, até o centro do Rio Grande do Sul (MARTINS, 1995). 
53 “Juiz togado, ou seja, formado e nomeado pelo governo português nos termos coloniais” (WACHOWICZ, 

1977). 
54 Mencionada no documento nº 91, da Vila de Paranaguá, do ano de 1808. 
55 As abreviações se referem, respectivamente, a documento, fólio e linha. 
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Em 1738, uma provisão de Manuel Caetano Lopes do Lacre, secretário do Conselho 

Ultramarino, mandou passar a licença aos padres da Companhia de Jesus para fundar o colégio 

e receberem o que lhes era devido. Embora a fundação tenha acontecido em 1752, a inauguração 

se deu três anos mais tarde, ao mesmo tempo em que a Ordem Jesuítica foi banida, os padres 

deportados, e seus bens referentes ao colégio e às fazendas confiscados e inventariados, levando 

o colégio à ruína. 

De acordo com as informações extraídas do primeiro Mappa Geral da Capitania de Sam 

Paulo, de todos os fogos, homens, mulheres, mininos, velhos, escravos que se achavão nas 

Villas, Freguezias e Povoaçoens, no ano de 1772, havia um total de 3.193 moradores, sendo a 

maioria de escravos, na vila de Paranaguá (BALHANA et al, 1969, p. 118).  

 

4.3.2 Curitiba 

 

Consoante com a história de Paranaguá e proveniente de sua expansão, no século XVII, 

a região do primeiro planalto56, atualmente chamado de curitibano, atraiu garimpeiros vindos 

de Paranaguá57, Cananeia, Iguape, São Paulo e Rio de Janeiro, que se instalaram no sertão 

bravio à procura de pequenas pepitas de ouro. Esses faiscadores, organizados por Eleodoro 

Ébano Pereira, participaram da expedição aos Campos de Queretiba, com o objetivo de 

encontrar novas minas denominadas, genericamente, de Minas de Cananéa (MARTINS, 1995; 

BONAMETTI, 2007). 

Antes da chegada dos garimpeiros, a região era habitada pelos índios Tupi-Guarani, Jê 

e Tingui. A partir das primeiras expedições, os garimpeiros passaram a se estabelecer em 

pequenos arraiais, sendo o mais importante o Arraial da Vilinha, às margens do Rio Atuba. De 

acordo com Wachowicz (1977) e Bonametti (2007), em 1654, os moradores se transferiram 

para o local onde hoje se encontra a Praça Tiradentes, região entre os Rios Belém e Ivo.  

Segundo Martins (1995), mais ou menos 20 anos após a instalação dos garimpeiros 

vindos do Assunguí, no Arraial de Curituba, outras famílias, dentre as quais a de Baltazar 

Carrasco dos Reis e a de Mateus Leme, estabeleceram-se no vale do Rio Barigui. Um pouco 

mais tarde, em 1668, o agrupamento de casas irregular em torno da capela de Nossa Senhora 

                                                 
56 Segundo Martins (1995), foi também denominado de Sertão de Paranaguá e de Sertão de Curitiba, e ocupava 

toda a parte ocidental da Serra do Mar até a altura da Laguna.  
57 No documento nº 30, a suplicante Rita da Conceição França requer a posse de um terreno nos faxinais de 

Curitiba, onde, em meados de novembro de 1798, estiveram “hunsEscravos de humSargento deParanagoa, na 

deLigencia desucavarem eprocurar oiro [...]” (Doc. 30, fól. 1r, l. 25-26). 
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da Luz e Bom Jesus dos Pinhais chegou ao conhecimento das autoridades e, então, Mateus 

Leme conseguiu, junto a Gabriel de Lara, Capitão-Mor de Paranaguá, o levantamento do 

pelourinho, como símbolo de propriedade de El-Rey.  

Além dos garimpeiros e indígenas, povoavam o planalto curitibano alguns gaúchos 

nômades, gente egressa de bandeiras e de outros centros paulistas, e mestiços indígenas. Em 29 

de março de 1693, foi oficializada a fundação da Vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus 

dos Pinhais e organizada a vida política de Curitiba, requerida pelo Capitão-Povoador Martins 

Leme ao atual Capitão-Mor de Paranaguá, Francisco da Silva Magalhães. Assim, criou-se a 

Câmara Municipal, sendo os primeiros nomeados - dois juízes, três vereadores, um procurador 

do conselho e um escrivão - eleitos por seis moradores da vila.  

O meio geográfico curitibano foi adverso no início do povoamento da região. Seu clima 

era favorável, bem como o local era propício à agricultura e pecuária, no entanto, a difícil 

transposição da Serra do Mar, encoberta pela Mata Atlântica, dificultava a venda da produção, 

o que levava os moradores a produzirem somente para o próprio sustento. Muitas vezes, o pouco 

que se destinava à venda no litoral era transportado por escravos a pé e, mais tarde, no lombo 

de animais (WACHOWICZ, 1977). 

No final do século XVII, com a substituição da atividade mineradora para as Minas 

Gerais, a pecuária se expandiu na região, favorecendo a abertura de caminhos58 que pudessem 

servir de rota para o transporte do gado que saía do Rio Grande do Sul, com destino à região 

mineira. Nesse tempo, o Ouvidor-Geral de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, estabeleceu os 

termos59 da vila de Curitiba. E em carta ao rei sobre a vila, em 1721, dizia que: 

 

[...] a comunidade vivia num raio de apenas sete léguas, ao redor da vila; que 

além dêsse limite existiam infinitos campos, que eram desconhecidos, para os 

lados de oeste e do sul, e que só para o norte da vila, ao longo da estrada que 

ligava Curitiba a S. Paulo, existiam algumas fazendas de criação de gado, de 

propriedade de habitantes de Paranaguá e de S. Paulo (BALHANA et al, 1977, 

p. 62). 

 

De acordo com Wachowicz (1977), como a economia regional nesta época estava em 

decadência, a pontual localização do território paranaense, no trajeto do caminho utilizado pelas 

tropas de gado, desde Viamão até Sorocaba, possibilitou alguns benefícios ao Paraná, no início 

de sua formação histórica. Não somente à economia paranaense, mas também à região 

                                                 
58 Em 1764, o documento nº 23, da Vila de Curitiba referencia a construção de dois caminhos que vão para 

Paranaguá.  
59 De acordo com Moraes Silva (1789, p. 454), o “termo da Villa, ou Cidade, [é] o espaço a que abrange a 

jurisdicção dos seus juizes”.  
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mineradora, que se viu sobrecarregada de uma demanda de gêneros alimentícios, munições e 

ferramentas sem poder ou conseguir supri-la por insuficiência de áreas de plantio ou criação de 

gado. 

Conforme expõe Toniolo (2007), as autoridades portuguesas apoiavam a passagem 

dessas tropas pelas terras paranaenses, uma vez que assim poderia se expandir a dominação 

lusa até o Rio da Prata. Em 1731, Cristóvão Pereira conduzia a primeira tropa, abrindo o 

caminho entre Viamão, Rio Grande do Sul, a Sorocaba, São Paulo60. 

E assim, conforme ressaltam Balhana et al (1969), iniciou uma nova fase na economia 

paranaense: o tropeirismo61. Os autores explicam que essa atividade: 

 

[...] consistia no negócio de comprar as muladas no Rio Grande, no Uruguai, 

na Argentina, conduzi-las em tropas, numa caminhada de três meses pela 

estrada do Viamão, inverná-las por alguns meses nos campos do Paraná, e 

vendê-las na grande feira anual de Sorocaba, onde vinham comprá-las 

paulistas, mineiros e fluminenses (BALHANA et al, 1969, p. 65). 

 

Segundo Wachowicz (1977), a vila de Curitiba lucrou muito com o tropeirismo, uma 

vez que, estando situada no entroncamento de duas rotas, era frequentemente visitada por 

tropeiros, que acabaram por estimular o comércio, desenvolvendo sua economia, fazendo-a 

ultrapassar Paranaguá e tornar-se a capital da futura Província do Paraná.  

De acordo com os dados publicados no Mappa Geral da Capitania de Sam Paulo, no 

ano de 1772, a Vila de Curitiba era composta de 1.939 moradores, sendo apenas 104 deles 

escravos (BALHANA et al, 1969, p. 118).  

 

4.3.3 Guaratuba 

 

Conforme já mencionamos, a eminência de um ataque espanhol à Capitania de São 

Paulo trouxe para as terras brasileiras D. Luís Antônio Botelho de Mourão, o Morgado de 

Mateus62 que, sob as ordens do Marquês de Pombal, tornou-se o Governador e Capitão-General 

da Capitania de São Paulo, em 1765. 

                                                 
60 Conforme informações do site da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Disponível em: < 

http://www.cultura.pr.gov.br/> Acesso em 03 de fev. 2017. 
61 O ciclo das tropas se encerra quando as construções das estradas de ferro para o transporte do café, em São 

Paulo, desvalorizam a atividade, em 1870 (BALHANA et al, 1969). 
62 Citado no documento nº 38, da Vila de Guaratuba. 

http://www.cultura.pr.gov.br/
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Além de seu intento de proteger a Capitania contra a ameaça espanhola, Morgado de 

Mateus também pretendia ocupar os sertões existentes no interior do Paraná, bem como a região 

que ficava a mais ou menos 10 léguas de Paranaguá63, por meio da expansão forçada da 

população. Segundo ele, “os dois maiores negócios que atualmente tinha esta Capitania eram o 

estabelecimento dos portuguêses sôbre o rio Iguatemi e os descobrimentos que se estavam 

fazendo em os sertões sôbre o rio Tibagi” (BALHANA et al, 1969, p. 72). 

Não conseguindo convencer os paulistas a conquistar a região de Tibagi, Morgado 

enviou a Curitiba o Coronel Afonso Botelho Sampaio e Souza, com o propósito de fortalecer o 

litoral e prevenir-se contra um ataque espanhol. 

Wachowicz (1977) salienta que todo o litoral, entre Paranaguá e São Francisco, onde se 

localiza a Baía de Guaratuba, estava desguarnecido e sem defesas. Assim sendo, para fortalecer 

a região, em caso de avanço das tropas espanholas, Afonso Botelho reuniu os moradores da 

baía para erigir o pelourinho, em 29 de abril de 1771, e fundar a Vila de São Luiz de Guaratuba 

da Marinha64.  

No ano de 1772, a vila contava com 189 moradores, sendo apenas 9 deles escravos, 

segundo informações do Mappa Geral da Capitania de Sam Paulo, disponibilizado por Balhana 

et al (1969). O baixo número de habitantes de Guaratuba levou as autoridades constituídas a 

solicitarem, por meio de uma Carta Oficial expedida à Capitania de São Paulo, o envio de 

moradores para a região, em 09 de julho de 1797, conforme atesta o documento nº 34, que 

compõe o corpus: 

 

Que se percizaõ para sustentacão 

dos izistentes, desta Villa, e do comércio 

forçoza razaõ estâ que nos obriga 

a inplorar aVossa Excelencia queira daSua parte 

begnino mente co-operar para o Aumento des- 

ta Villa fazendo vir moradores que se- 

estabelecam e cultivem as terras que 

a falta deles seacham devolutas [...] 

   (DOC. 34, fól. 1r, l. 4-11). 

 

Em outro momento, em 20 de fevereiro de 1798, novamente a Vila de Guaratuba solicita 

o envio de pessoas para o cultivo da terra: 

                                                 
63

 O documento 32, fól. 1r, l. 14-15 atesta a distância: “por naõ poderem ter bois, ecarros para condozirem por 

terra aVila deParanagoa, que dista 10 Legoas poco mais omenos os çeos efeitos [...]” 
64 Conforme informações do site do IBGE, disponível em: 

<http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=410960&search=parana%7Cguaratuba%7Cinphogra

phics:-history&lang> Acesso em 06 fev. 2017. 

http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=410960&search=parana%7Cguaratuba%7Cinphographics:-history&lang
http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=410960&search=parana%7Cguaratuba%7Cinphographics:-history&lang
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Nas prezentes Circunstanssias nos paresseo dano 

ça obrigassaõ por na real prezenssa de Vossa Magestade a de Cadenssia 

desta pobreVila dos Seus Cidados do Brazil, que toda hé nas 

çida Segundo humilde mente pençamos, da falta de homeñs 

que de Ligentes Cultivem as de certas terras que ã Cercaõ,  e fa 

çaõ entre Si floresçer  o Comerçaõ , e agricultura, para feliçidade 

dos Seos mesmos habitantes [...]  

(DOC. 38, fól. 1r, l. 25-31). 

 

No mesmo documento, o escrivão João Batista de Oliveira descreve a região de 

Guaratuba:  

 

Ella Será Situada em Lugar bem proporçionado 

e tem muintaz terras Lavradias Capazes de produzirem as 

mais exçelentes plantassoins, Com bastantes Rioz navegaveis 

caminho para Terra Sima, que desemboca em Lugar povoado 

de onde podeSer forniçida de todos os animais, e com hua Sufi 

ciente barca, para Saida doz Seuz   efeitoz, e Com tudo Seaxá 

despovoada 

(DOC. 38, fól. 1r, l. 18-24). 

 

4.3.4 Castro 

 

No século XVIII, o território paranaense assistiu ao deslocamento da economia para a 

região paulista, com o intuito de abastecer a região mineradora. Nesse âmbito, a pecuária 

exerceu papel fundamental, como setor fornecedor de subprodutos, provendo alimento, como 

carne, leite, abastecimento de couro e lã, além de servir como meio de transporte antes da 

construção das ferrovias (GUTIÉRREZ, 2004). 

A região de Castro fica nos Campos Gerais e ocupava uma área muito vasta, abrangendo 

todo o interior do Paraná e do atual Estado de Santa Catarina. A história relata que a ocupação 

desse território se deu em virtude de sua localização estratégica – no caminho das tropas. Em 

vista disso, mesmo que não seja possível afirmar quem foram os primeiros povoadores da 

região, devido à falta de documentação65, pode-se atribuir aos tropeiros, que seguiam com seu 

gado pelo Caminho de Viamão, o surgimento dos primeiros assentamentos à margem do Rio 

Iapó. Em decorrência de suas características geográficas, o Rio Iapó66 frequentemente alaga em 

                                                 
65 A documentação remanescente se baseia na concessão das cartas de sesmarias (BORBA, 1986). 
66 De acordo com Borba (1986), em nheengatu quer dizer alagadiço. Rosas (1993, p. 37) explica a evolução “IAPÓ 

– HYAPÓ – APO’ – ILYAPO’ ou GAPO’ – IPOK – deturpação da primitiva grafia IAPÓ – rio alagadiço, 

toponímico tupi-guarani dado ao rio que banha a cidade de Castro e seu município, afluente do Rio Tibagí”. 
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época de chuvas, por isso, os tropeiros, impossibilitados de seguir viagem, precisavam ‘pousar’ 

em suas margens, principalmente à esquerda, “com tropas e boiadas, a espera da baixa das 

águas”, durante meses (BORBA, 1986, p. 8). 

Ainda no começo do século XVIII, fazendeiros da família Taques requereram, junto à 

Coroa, a sesmaria de 14 léguas, situada à margem esquerda do Rio Iapó (desde Yguaricatú até 

o Rio Hyapó67), e passaram a povoar as regiões que hoje pertencem aos municípios de 

Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro e parte de Ponta Grossa, criando gado e cultivando a terra. A 

grande extensão territorial da região acabou atraindo outras famílias de latifundiários paulistas, 

“homens de grandes posses e das principais famílias paulistas [...]”, que se tornaram os 

primeiros moradores documentados de Castro (ROSAS, 1993, p. 25). 

Segundo Rosas (1993), foi o próprio Capitão-Mor Pedro Taques que mandou erguer 

uma capelinha consagrando o povoado a Nossa Senhora Sant’Ana. Após sua morte, a concessão 

das terras passou aos seus descendentes, entre eles seu filho, Capitão-Mor José de Góes e 

Moraes. Em 1720, o Corregedor da Comarca de Paranaguá, Rafael Pires Pardinho, fixou as 

divisas entre as vilas de Curitiba e Sorocaba, ficando a sesmaria pertencente a José de Góes e 

Moraes pertencendo à jurisdição de Curitiba. 

Em 1731, o Governador de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel68, mandou 

abrir a estrada da Laguna, ocasionando relativa movimentação nos pousos, animando outros 

moradores a se estabelecerem na região. Rosas (1993) salienta que o Pouso do Iapó ficou 

conhecido por todos como referência de segurança e comodidade para os viandantes. 

A fim de reunir moradores e aumentar o núcleo populacional da região, o Governador e 

Capitão-Geral da Capitania de São Paulo, Morgado de Mateus, solicitou a elevação de vários 

pousos em Freguesias. Em virtude disso, em 05 de março de 1774, o antigo pouso tornou-se 

Frequezia Nova de Sant’Anna do Iapó, ainda subordinada à Câmara da Vila de Curitiba 

(ROSAS, 1993, p. 39). 

Em Balhana et al (1969, p. 188), dados do Mappa Geral da Capitania de Sam Paulo 

mostram que, em 1.777, a Povoação do Yapó contava com 973 moradores, não tendo escravos 

entre eles. Já em Borges (1986), há a indicação de que, em 1780, havia 688 moradores, sendo 

479 livres e 209 escravos. 

Borges (1986) ressalta que o Ouvidor de Paranaguá, em passagem pela região, observou 

que ela tinha condições de ser elevada à categoria de vila, uma vez que ali se encontravam 

moradores capacitados para exercerem cargos na Câmara. Por conta disso, o Capitão General 

                                                 
67 Grafia contida em Rosas (1993, p. 37). 
68 Mencionado no documento nº 45, da Vila de Paranaguá, datado de 23 de agosto de 1732. 



110 

 

Bernardo José de Lorena autorizou, em 24 de janeiro de 1789, a ereção do pelourinho, passando 

a freguesia a ser denominada Vila Nova de Castro, inteiramente desmembrada da Vila de 

Curitiba. 

 

4.3.5 Antonina 

 

Tal como a vila de Guaratuba e a vila de Curitiba, os primeiros povoadores de Antonina 

foram os faiscadores de ouro, provenientes de Paranaguá, no início do século XVII, sendo, 

também, umas das primeiras regiões exploradas pela Coroa Portuguesa no início da 

colonização.  

As ocupações do território, localizado ao fundo da Baía de Paranaguá, começaram a ser 

efetivamente definidas quando, em 1712, o Sargento-Mor Manoel do Valle Porto recebeu sua 

carta de sesmaria e se instalou na Ilha da Graciosa. Atraídos pelo trabalho de extração de ouro, 

outros garimpeiros passaram a ocupar a região, fazendo surgir um pequeno povoado, 

intensificando, consequentemente, a atividade mineradora e efetivando o comércio no porto. 

Em 1714, o próprio Manoel do Valle solicita licença ao bispo do Rio de Janeiro, Dom 

Frei Francisco de São Jerônimo, para erguer uma capela no morro da Graciosa, em louvor a 

Nossa Senhora do Pilar69. Wachowicz (1977) explica que, nessa época, o Capitão-Povoador 

Gabriel de Lara concedeu as primeiras sesmarias da região a Antônio de Leão, Pedro de Uzeda 

e Manuel Duarte, que deram início ao processo de povoamento. Em 1761, foi elevada à 

freguesia, com a denominação de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa e, em 1798, passou à 

categoria de vila, com o nome de Antonina70. 

No final do século XVIII, a situação de Antonina ainda era carente devido à falta de 

comunicação com Curitiba, conforme mostra um manuscrito que compõe o corpus:  

 

[...] Excelentissimo Senhor esta 

Villa foi levantada no anno procimo do mil 

sette Centos, enoventa eoito, eainda naõ tem 

Cadeya nem asougue, e menos Caza de Camera 

nem traste dequalidade algum; epoucaesperança 

de mayõr aumento por naõ ter frequentaçaõ o ne 

gocio para terra dentro nascido de naõ terem liberdade 

                                                 
69 Informações extraídas do site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Disponível em: 

< http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>; e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Acesso em 03 maio 2018. 
70 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/antonina/historico> Acesso em 03 maio 2018. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/antonina/historico
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de seabrir oCaminho de terra para os Campos de     

Coritiba, por que com este franco viria ficar estaVila 

empoucos annos mais florente por ficar sendo por 

to de mar para aquele Continente deSerra aSima; 

(DOC. 08, fól. 1r, l. 22-32). 
 

4.4 A PROVÍNCIA DO PARANÁ – SÉCULO XIX 

 

No início do século XIX, os moradores das vilas paranaenses já davam sinais de 

aspiração de autonomia administrativa. As queixas enviadas ao Príncipe D. João diziam respeito 

ao despotismo exercido pelos comandantes militares, à falta de justiça que existia na região, em 

virtude da distância em relação à Capitania de São Paulo, e aos impostos, que levavam grandes 

somas de moeda do território paranaense. 

A chegada da família real ao Rio de Janeiro só estimulou a determinação dos 

parnanguaras, que se colocaram à frente das reivindicações, enviando solicitação para a criação 

de uma nova Capitania a D. João, em 1811. Almejando a obtenção de um governo próprio, e 

ao posto de Governador, o líder do movimento emancipacionista, Pedro Joaquim Correia de 

Sá, realizou várias tentativas em nome da Câmara de Paranaguá junto à Corte do Rio de Janeiro 

(POMBO, 1929; WACHOWICZ, 1977).  

Segundo Wachowicz (1977), sem consentimento da Corte, Paranaguá continua sendo a 

5ª Comarca da Capitania de São Paulo, mas, em virtude de seu grande território, foi dividida 

em duas comarcas, ficando a do sul, com sede em Paranaguá, onde residia o Ouvidor. Em 1812, 

a sede foi transferida para Curitiba, e a comarca passou a ser denominada de ‘Curitiba a 

Paranaguá’. 

Um pouco mais tarde, em 1821, por razão da cerimônia do juramento de fidelidade às 

bases da Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma nova tentativa de 

estabelecer um governo provisório em Paranaguá foi articulada, na figura do Capitão de 

Milícias, Floriano Bento Viana, porém, novamente sem sucesso. Esse movimento ficou 

conhecido como Conjura Separatista (POMBO, 1929; SCHLICHTING, 2012).  

Balhana et al (1969, p. 103) ressaltam que a Conjura “insere-se profundamente na 

história do revolucionarismo brasileiro no século XIX quando ‘As Comarcas queriam separar-

se das Províncias a que pertenciam e tornarem-se Províncias’”. Essa década da história 

paranaense ganha novos aspectos e importância, porque, além da atividade pecuária, ainda 

praticada na região, surge a exportação da erva-mate para os mercados do Chile e do Prata. 
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As frequentes declinações não cessaram o ideal emancipacionista e, continuamente, as 

Câmaras de Paranaguá, Antonina, Lapa, Curitiba e Castro solicitavam a criação de uma nova 

Capitania ao Governo Imperial, sem êxito. Segundo Schlichting (2012): 

 

As expressões públicas separatistas brotavam por todas as partes do país, 

chegando a Curitiba. Esta comarca encontrava-se, na década de 1840, em 

posição estratégica, entre duas revoltas: a Guerra dos Farrapos, que ocorria no 

Rio Grande do Sul, e o movimento Revolucionário em Sorocaba 

(SCHLICHTING, 2012, p. 175). 

 

A união dos paranaenses aos revolucionários de Minas e de São Paulo poderia ser 

decisiva contra os imperiais. Então, o presidente de São Paulo, Barão de Monte Alegre, enviou 

seu emissário João da Silva Machado a Curitiba, temeroso de que os habitantes da 5ª. Comarca 

se juntassem aos revolucionários, prometendo-lhes que a Comarca de Curitiba seria elevada à 

categoria de Província. 

Terminadas as revoluções, o próprio Barão de Monte Alegre enviou ao Ministro do 

Império a solicitação de criação da nova Província do Paraná, em 184271. Embora a promessa 

de elevação tenha chegado, a consumação manteve-se na vontade dos paranaenses 

(SCHLICHTING, 2012, p. 175). 

Segundo Pombo (1929, p. 67), D. Pedro II, “preocupado com a situação do Brasil no 

continente [...] entendeu que era tempo de tomar a si a providência de criar, nas zonas em que 

eram mais necessárias, a vigilância e as prevenções de defesa [...]”, novas províncias. Dessa 

forma, aprovou a lei nº. 704, em 29 de agosto de 1853, desmembrando o território paranaense 

da Província de São Paulo, e estabelecendo Curitiba como capital. A instalação se deu em 19 

de dezembro, do mesmo ano, pelo Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconcelos, sendo 

empossado no cargo de presidente. 

Zacarias, conhecido pela grande visão política e administrativa, soube conduzir os 

primeiros passos da nova província, mandando construir uma rodovia que estabelecesse a 

comunicação entre o planalto e o litoral. Também dividiu a província em três comarcas: 

Curitiba, Paranaguá e Castro. 

Com o desmembramento da Província, as vilas mais desenvolvidas passaram a ser 

elevadas à categoria de cidade, como foi o caso de Castro e Antonina. De acordo com Borba 

(1986):  

 

                                                 
71 O nome deriva do rio Paraná, em virtude de sua extensão. 
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O jornal oficial “Dezenove de Dezembro”, ano III, nº1, noticia que na sessão 

de 4 de março de 1856, o Dr. Ferreira de Abreu apresentou projeto elevando 

à categoria de cidades, as Vilas de Antonina e Castro. Antonina passaria, de 

acordo com o projeto a denominar-se “Cidade da Graciosa” e Castro, “Cidade 

do Paraná”. A Lei nº 1, de 21 de janeiro de 1857, contudo, alterou o projeto e 

conservou a mesma denominação das vilas antigas (BORBA, 1986, p. 26). 

 

Nos anos que se sucederam, a criação das estradas de ferro, iniciada por Zacarias, levou 

à exportação de erva-mate, que se tornou um produto de grande importância econômica, base 

da economia paranaense, apesar da forte concorrência oferecida pelo Paraguai. Nesse tempo, 

devido à falta de mão de obra para o cultivo agrícola, o governo começou um processo de 

atração de imigrantes para a região, fazendo surgir novos núcleos populacionais.  

Como o corpo documental que serve de escopo para este trabalho é formado de 

manuscritos notariais, é importante, além de destacar os aspectos históricos relacionados à 

sociedade paranaense, mencionar a esfera burocrática responsável pela escrituração das práticas 

institucionais realizadas durante os séculos XVIII e XIX nas referidas vilas.  

 

4.5 AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

 

As Câmaras, também denominadas de Senado, tornaram-se a esfera principal para que 

os colonos pudessem defender seus interesses, solicitar suas petições, e onde os representantes 

do governo exerciam seus planos administrativos e judiciários. 

Cada termo tinha autonomia na escolha do seu governo, sendo distribuída da seguinte 

maneira: juízes ordinários e juízes de fora, vereadores, procuradores do concelho, almotacéis e 

os auxiliares da justiça (tabeliães, escrivães e alcaides72). 

Os juízes de fora eram escolhidos pelo rei, que também designava a região para onde 

deveriam se deslocar, devendo permanecer no cargo por três anos: “Certefico que oCapitaõ 

Luís Gomes de Medeiros Juís de Orfaõs Trianal nesta Vila e Seo Termo [...]”73. Já os juízes 

ordinários, escolhidos anualmente, eram selecionados entre as pessoas de maior consideração 

                                                 
72 De acordo com Friedmann (2011), assim como os escrivães e os tabeliães, os alcaides desempenhavam funções 

judiciais, sendo responsáveis pela guarda e policiamento das vilas. No campo judicial, cumpriam os mandados de 

prisão e guardavam as audiências. O documento nº. 53, da Vila de Antonina, corrobora tal afirmação: “[..]Seachem 

todos para defirirmos oprezente Requerimento,, em amesma Camara de 26 de Janeiro de1800. Certidaõ deSerem 

noteficados pelo alcaide desta villa a mim escrivaõ aprezentada doque dou minha fé [...]” (DOC. 53, fól. 1r, l. 40-

44). 
73 Documento nº 07, fól. 1r, l. 10, da Comarca de Antonina, séc. XVIII. 
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do local e, geralmente alheios à jurisprudência, solicitavam auxílio de um assessor. Tal 

afirmação é corroborada pelo documento nº. 91, da Comarca de Paranaguá: 

 

[...] emCompanhia 

do Governador, eCapitaõ General Rodrigo Cezar deMe= 

nezes, em Cujo Supplemento exercita odito Cargo hum 

dos Juizes Ordinarios elleito em Cada anno, ecomo estes 

saõ homens Leigos, enunca Profeçaraõ Letras, padesse 

essa Villa, esuas annexas varios incomvenientes [...]  

(DOC. 91, fól. 1r, l. 18-23). 

 

A escolha dos oficiais era feita de maneira indireta, por meio de votação. Podiam ser 

eleitos os ‘homens bons’ que, segundo a designação herdada do Período Medieval, indicava os 

mais ricos, notáveis, os mais respeitáveis homens de cada povoado. Assim, esses eleitos se 

reuniam e escolhiam seis deles, por meio de votação secreta, para ocuparem os postos de juiz e 

vereadores e, em algumas vezes, tesoureiro.  

Conforme detalha Friedmann (2011), essa relação era verificada pelo juiz, que escrevia 

o nome dos mais votados numa folha, chamada pauta, que era fechada e selada em pelouros, 

assim denominados por serem encerrados em bolas de cera. Esses pelouros74 eram colocados 

em sacos, de onde eram sorteados os nomes dos futuros oficiais da Câmara. Assim, a estrutura 

do senado era formada de: 

 

Um ou dois juízes ordinários [que] presidiam a Câmara, sendo auxiliados por 

dois a seis vereadores conforme a importância e número de habitantes. Havia 

ainda um procurador e um almotacé. Somava-se a eles um escrivão, 

responsável pela escrituração dos atos, teoricamente o único que precisa ser 

letrado (FRIEDMANN, 2011, p. 27). 

 

São os escrivães, juntamente com os tabeliães, que mais interessam a este estudo. De 

acordo com Friedmann (2011), as nomenclaturas tabelião e escrivão são utilizadas para 

designar o responsável pela escrituração dos atos judiciais na Câmara. Diferentemente dos 

cargos oficiais de juiz, vereador e procurador, os escrivães não eram eleitos, mas, sim, 

nomeados pelo Governador da Capitania, mediante compra ou por mercê75. O cargo de tabelião 

era transmitido de pai para filho. 

                                                 
74 Constam referências sobre os pelouros no documento nº. 42, datado de 1721, da Comarca de Paranaguá. 
75 De acordo com Friedmann (2011, p. 43), “quanto à forma de preenchimento destes ofícios comuns às instâncias 

locais e aos tribunais coloniais e metropolitanos, perpassando todas as esferas de atuação do governo, há uma série 

de estudos que buscam estabelecer seus significados e a verificar como a estruturação ‘patrimonialista’ dos ofícios, 

distribuídos em um institucionalizado sistema de benesses, repercutia em termos sociais e econômicos, fundindo-

se no que se chamou ‘economia do dom’ ou ‘economia do bem comum’”.  



115 

 

Conforme já vêm apontando estudos como o de Maia (1986), Toniolo (2007) e Fachin 

(2011), os escribas são personagens significativos nas investigações que se debruçam sobre o 

passado da língua, uma vez que sendo os responsáveis pela escrituração dos manuscritos, a eles 

pertence o rol lexical explorado. Buscar conhecer a data da redação, a naturalidade do escriba, 

o local onde habitualmente exercia o seu cargo, bem como seu pertencimento, ou não, à região 

analisada, é imprescindível para confirmar ou refutar uma interpretação baseada em análise 

linguística, embora essa tarefa não seja, muitas vezes, cumprida com êxito (MAIA, 1986). 

 

4.6 OS ESCRIBAS 

 

Em um momento desprovido de prescrição ortográfica, os escribas compartilham uma 

tradição, um modo de escrever próprio da época, “como se dos vários punhos emergisse uma 

‘tradição gráfica’ própria dos documentos notariais [...]” (FACHIN, 2011, p. 413). Não há como 

saber o grau de conhecimento linguístico de cada um deles, no entanto, considerando o cargo 

que ocupavam, é possível conjecturar que, pelo menos no âmbito das funções que exerciam, 

dominavam, mesmo que razoavelmente, aspectos da língua portuguesa, bem como a estrutura 

de cada documento, e o tipo de linguagem a ser empregada. 

Diante disso, seguimos no mesmo caminho de Megale et al (2007), entendendo que os 

manuscritos refletem um arsenal de características, como: 

 

[...] o nível de conhecimento da língua utilizada por quem o produziu, o que 

está intrinsecamente associado ao grau de domínio do ato de escrever nessa 

língua. A esse conjunto, concisa expressão latina, com muita precisão, designa 

como usus scribendi. Dita em português “modo de escrever” ou “hábitos de 

escrita” prevalece o aspecto externo da escrita, a letra, sua apresentação, seu 

grau de legibilidade, se quem a produziu tem costume de escrever, se escreve 

por profissão, ou se seu manuscrito é eventual. Esta reflexão se faz sobre o 

usus scribendi no sentido latino, enquanto exame do fluxo da escrita como 

resultado do ato físico de escrever o qual, por sua vez, revela o grau de 

domínio da língua que se escreve, as preferências estilísticas do escriba, além, 

obviamente, do nível de conhecimento da matéria de que trata o texto 

(MEGALE et al, 2007, p. 128). 

 

Assim sendo, alguns tipos de hesitações e divergências na escrita podem nos trazer 

vestígios de um possível estado de língua naquele período. Por isso, buscar dados sobre o 

escriba, sua formação, instrução escolar, é imprescindível para um tipo de investigação que se 

dedica à análise de fatos linguísticos pretéritos. 
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Seguramente, esse é um dos principais óbices enfrentados pelos linguistas históricos, 

uma vez que, a rigor, não há como ter garantias sobre questões relacionadas ao contexto em que 

o documento foi redigido, tampouco se pode afirmar com exatidão se estamos diante de um 

autor autógrafo (ou idiógrafo) ou apógrafo. Mesmo que haja apenas uma assinatura ao final do 

texto, ainda assim não é possível afirmar quem realmente a redigiu. Como não temos o objetivo 

de fazer um exame paleográfico minucioso na escrita contida no corpus, quando há uma 

subscrição, procedemos ao critério empírico de análise das assinaturas, relacionando a 

assinatura ao corpo textual. Quando há mais de um subscrito, tem-se um problema maior, uma 

vez que os detalhes da caligrafia de todas as assinaturas podem coincidir. 

De acordo com Cambraia (2005), cada registro escrito constitui um testemunho, que 

pode ter sido firmado pelo próprio autor (autógrafo) ou por outra pessoa, mas com supervisão 

do autor (idiográfo), ou ainda por outrem, sem ter passado por revisão (apógrafo). Assim, 

quando nos referirmos ao autor do texto, estamos supondo tratar-se de um texto autógrafo. Nos 

demais casos, preferimos os termos signatário ou suplicante, no caso dos requerimentos. 

Embora as informações a respeito da origem dos escribas sejam escassas, conforme foi 

verificado em Bençal (2014), acreditamos que essa busca seja necessária, uma vez que esta 

investigação transita na esteira histórica. Adentrando nesse campo, procuramos investigar e 

conhecer a genealogia das pessoas que deixaram suas marcas na memória documental das vilas 

onde viveram ou por onde passaram, como forma de disponibilizar um banco de dados capaz 

de facilitar estudos convergentes. Assim, concordamos com Toniolo (2007, p. 23) que a análise 

dos itinerários das famílias que deixaram suas marcas na memória documental ao longo dos 

séculos torna a pesquisa mais segura acerca desses indivíduos. 

Inicialmente, cogitamos a busca dos antropônimos nos livros de batismos das vilas de 

onde os manuscritos provêm, entretanto, esse rumo não se mostrou profícuo, uma vez que não 

dispomos da informação etária dos indivíduos, e o manuseio desses livros é tarefa quase 

inviável, por se tratar de documentos bastante antigos e sensíveis ao folheado. Partimos, então, 

à investigação genealógica em bibliografia especializada, e também em livros que descrevem a 

história do território paranaense. 

As obras examinadas foram: 

 

(i) BORGES, Oney Barbosa. Os iapoenses. Curitiba: Ed. Lítero-técnica, 1986. 

 

(ii) GENEALOGIA PAULISTANA, de Luiz Gonzaga da Silva Leme. Disponível em: 

<http://www.arvore.net.br/Paulistana/Adenda_2.htm> Acesso em 10 ago. 2017. 

http://www.arvore.net.br/Paulistana/Adenda_2.htm
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(iii) LEÃO, Ermelino Agostinho de. Antonina. Factos e Homens. Da Edade 

Archeolithica à Elevação a cidade. Publicado em 1926, nas oficinas de Francisco J. 

Gonçalves, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Antonina, 

Dr. Heitor Soares Gomes. 

(iv) MARTINS, Romário. Terra e gente do Paraná. Curitiba: Farol do Saber, 1995. 

 

(v) NEGRÃO, Francisco. Genealogia Paranaense. Reedição da Imprensa Oficial do 

Estado do Paraná. v. 1, Curitiba, 1926; v. 2, Curitiba, 1927; v. 3, Curitiba, 1928; v. 

4, Curitiba: Impressora Paranaense, 1929; v. 5, Curitiba: Impressora Paranaense, 

1946; v. 6, Curitiba, 1950. 

 

(vi) ROSAS, José Pedro Novaes. A fundação da cidade de Castro. 2. ed. Curitiba: 

Gráfica Vicentina, 1993. 

 

(vii) TONIOLO, Ênnio José. Manuscritos da Vila Nova de Castro: um estudo 

filológico de documentos dos séculos XVIII e XIX. 2007. 219 fls. 1 pte. Tese. 

(Doutorado em Estudos da Linguagem). Universidade Estadual de Londrina. 

 

Para melhor organização, descrevemos os antropônimos considerando as vilas, na 

mesma ordem que estabelecemos acima, elencando-os por ordem alfabética de seu sobrenome. 

A grafia dos nomes foi atualizada em relação à acentuação, ortografia e inicial maiúscula 

já na descrição do fólio, como por exemplo: 

 

   Cyrino > Cerino - Cirino 

   Joze > Jozé > Jozê > Jose > Josê – José 

 

4.6.1 Os Personagens de Paranaguá 

 

Canto, José Morato do: Assina o documento nº. 50, de 12 de janeiro de 1797. Tenente em 

Paranaguá, de onde era natural. Exerceu, durante muitos anos, o cargo de Escrivão da Ouvidoria 

e de Tabelião de Público, Judicial e de Notas. Foi casado com Anna Maria do Espírito Santo 

(NEGRÃO, 1950). 

 

Cercal, Luiz Ignácio de Oliveira: Assina o documento nº. 91, de 06 de maio de 1808. Casado 

com Maria da Luz Cercal (NEGRÃO, 1950). Do manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara. 

 

Martins, Domingos da Rocha: Assina o documento nº. 49, de 30 de maio de 1796. Do 

manuscrito consta que foi Tabelião. 
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Rocha, José Victorino da: Assina os documentos nº. 97, de 17 de agosto de 1818; e 98, de 15 

de fevereiro de 1818. Comandante militar em Paranaguá, no ano de 1811 (NEGRÃO, 1950). 

Do manuscrito consta o título de Coronel Governador. 

 

Silva, Veríssimo Gomes da: Assina o documento nº. 48, de 29 de janeiro de 1764. Natural de 

Portugal. Capitão do Regimento de Ordenanças e Ouvidor Geral pela lei, em Paranaguá. Foi 

comandante da Companhia da Barra Grande, por patente passada a 11 de maio de 1733, pelo 

Conde de Sarzedas. Casado com Francisca Pinheiro, em suas segundas núpcias (NEGRÃO, 

1950). 

 

4.6.2 Os Personagens de Curitiba 

 

Antunes, Antônio: Assina o documento nº. 28, de 04 de julho de 1798. Antônio de Lara ou 

Rodrigues Antunes era filho de Lucas Rodrigues Antunes e Luiza Peres Pedrozo. Foi casado 

com Maria Pedroso, natural de Sorocaba (NEGRÃO, 1950). 

 

Pereira, Sebastião dos Santos: Assina os documentos nº. 21 e nº. 22, ambos de 17 de outubro 

de 1733. Natural de São Martinho do Pessegueiro/Viseu – Portugal. Falecido em 31 de agosto 

de 1760, aos 70 anos de idade. Exerceu elevados cargos republicanos na Vila de Curitiba. 

Casado com Joanna Garcia, natural de Curitiba (NEGRÃO, 1950). Dos manuscritos consta que 

foi Escrivão da Câmara.  

 

Ribas, Joaquim Mariano Ribeiro: Assina os documentos nº. 75, de 02 de agosto de 1817; e 

nº. 77, de 30 de maio de 1820. Casado com Maria Rita Ferreira Bueno. Faleceu em Curitiba, 

em 13 de maio de 1836. Filho de João Baptista de Oliveira Ribas. Conforme consta nos 

manuscritos, foi também Sargento-Mor e Comandante interino de Paranaguá (NEGRÃO, 

1950). 

 

Santos, Antônio Ferreira dos: Assina o documento nº. 29, de 08 de maio de 1798. Natural de 

Paranaguá, filho de Antônio Rodrigues dos Santos e de Úrsula Maria Borges. Fez parte da 

bandeira chefiada pelo Coronel Pedro de Siqueira Côrtes, com o intuito de apropriarem-se e 

povoarem os campos de Palmas. Casou-se com Margarida Ferreira dos Santos. Seu avô 
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materno, Antônio Ferreira Mathoso, foi Capitão-Mor de Paranaguá (NEGRÃO, 1950). Do 

manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara. 

 

Sotto Maior, Ignácio de Sá: Assina o documento nº. 78, de 30 de maio de 1820. Casado com 

Anna Maria Ferreira Bueno, em 1785. Foi Sargento-Mor e depois Coronel de milicianos de 

Curitiba. Homem de prestígio e abastado em bens. Em 1811, propôs ao príncipe regente dirigir 

a cultura de uvas e fabricação de vinhos na Região Sul do Brasil. Tendo sido atendido em partes, 

foi nomeado Intendente da Agricultura das vinhas, extração e fermentação do mosto, 

preparação e conservação das vinhas da Vila de Curitiba e seu distrito. Em junho de 1789 foi 

eleito Juiz Presidente e Ordinário da Vila de Curitiba. Em 1806 foi eleito pelo Pelouro da 

Câmara para o cargo de Juiz Ordinário o Presidente do Conselho. Em 1820 foi encarregado 

pelo Governo Provisório de São Paulo para proceder ao conserto da Estrada da Graciosa. Fez 

parte do movimento separatista e compôs o governo provisório em prol da independência em 

relação ao governo de São Paulo (NEGRÃO, 1950). 

 

4.6.3 O personagem de Guaratuba 

 

Oliveira, João Baptista de: Assina os documentos nº. 38, de 20 de fevereiro de 1798; e nº. 86, 

de 14 de janeiro de 1808. Do manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara de Guaratuba. 

 

4.6.4 Os Personagens de Castro 

 

A busca pela genealogia dos nomes que figuram no corpus castrense se deu, também, 

nos antropônimos disponibilizados por Toniolo (2007), e em obras sobre a história de Castro, 

como a de Borges (1986) e a de Rosas (1993).  

 

Garcia, Antônio Domingues: Assina o documento nº. 66, datado de 11 de setembro de 1829.  

Nasceu em Sorocaba entre os anos de 1782 e 1786. Foi casado com Ana Delgada. Após o 

falecimento da esposa, casou com Francisca de Paula Pereira, filha de Manuel Pereira dos 

Santos e de Maria do Nascimento. Vereador, em 1812. Fiscal da Câmara, em 1829. Faleceu em 

Castro, a 12 de setembro de 1841 (TONIOLO, 2007, p. 174). 
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Jordão, Lourenço Pereira: Assina o documento nº. 64, de 14 de setembro de 1828. Do 

manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara. 

 

Lobo, José Carneiro: Assina o documento nº. 65, datado de 15 de setembro de 1829. Filho de 

Luciano Carneiro Lobo, considerado ‘fundador de Jaguariaíva’ e famoso por sua fortuna e boas 

maneiras, José Carneiro Lobo, seguindo o exemplo do pai, “por concorrerem nele os requisitos 

da Lei [...] de boa linhagem” (BORGES, 1986, p. 61) foi Vereador, em 1803 e 1820, e eleito 

Capitão-Mor, em 1821. Também apresentou a pequena vila a Saint-Hilaire na circunstância de 

sua passagem pela região, tendo recebido do autor elogios: “me recebeu com certo 

constrangimento, que eu tomei como frieza no princípio; mas não tardei a reconhecer que se 

tratava de um homem excelente, eu não saberei como louvar as gentilezas com que ele me 

cumulou durante minha estada em Castro” (SAINT-HILAIRE, 1995, p. 80).  

 

Reis, Emídio Leite dos: Assina o documento nº. 68, de 26 de agosto de 1832. Segundo o 

manuscrito, presidiu a comissão orçamentária da vila, em 1841, para a construção da ponte do 

Rio Iapó.  

 

Silva, José Felix: Assina o documento nº. 63, de 02 de janeiro de 1808. Nasceu por volta de 

1760, filho de João José da Silva e Mércia Catarina Passos, casado com Onistarda Maria do 

Rosário. Foi o primeiro Juiz Ordinário da vila de Castro, de 1789 a 1793. Também foi nomeado 

capitão das ordenanças em Piraí-Mirim, Furnas e Castro. De acordo com informações extraídas 

de Toniolo (2007, p. 179), “em sesmaria, dedicava-se à extração de ouro, bateado por escravos. 

[...] Faleceu em 27 de abril de 1822, sendo sepultado em Castro”. 

 

Silva, Manoel Machado da: Assina os documentos nº. 15, de 21 de setembro de 1798; e nº. 

16, de 11 de junho de 1798. Do manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara. 

 

4.6.5 Os Personagens de Antonina 
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Couto, Caetano Rodrigues: Assina o documento nº. 04, de 28 de março de 1798. Do 

manuscrito consta que foi Escrivão da Câmara. Natural de São Pedro do Couto, Braga. Casado 

com Anna da Paixão de Jesus, de Paranaguá76. 

 

Lemos, Leonardo Ferreira: Assina o documento nº. 03, de 20 de agosto de 1798. Do 

manuscrito consta que foi Juiz Vintenário de Morretes. 

 

Lopes, Manoel Balduíno: Assina o documento nº. 53, de 10 de julho de 1803. Casado por duas 

vezes, sendo primeira vez com Úrsula Maria Lopes, e a segunda com Maria Escolástica de 

Oliveira. Esta última neta de Escolástica Viana, irmã do Capitão Floriano Bento Vianna, filho 

de pais portugueses, que aportaram em Paranaguá, em 1780. Consta do manuscrito que foi 

Escrivão da Câmara (NEGRÃO, 1950). 

 

Pereira, Francisco Rodrigues: Assina o documento nº. 02, de 27 de julho de 1798. Capitão-

Mor Comandante de Antonina. Casado com Dorothea da Silva Valle. Em 11 de fevereiro de 

1808 é nomeado inspetor do caminho da Graciosa e diretor da estrada. Participou da 

organização dos festejos pela chegada da família real no Brasil (LEÃO, 1918). 

 

Os nomes compilados são de autores supostamente autógrafos dos documentos 

analisados. A princípio, acreditamos que todos exerciam o cargo de Escrivão ou Tabelião, no 

entanto, a busca pela genealogia evidenciou que alguns assumiram funções militares ou 

políticas, como Comandante e Vereador. Portanto, não há certificação se os autógrafos 

ocupavam cargos essencialmente notariais, ou se, meramente, redigiram documentos eventuais, 

justificando, novamente, nossa opção por não controlar estatisticamente os escribas na análise 

quantitativa. Mesmo assim, neste estudo, os redatores dos documentos, sejam eles escrivães ou 

tabeliães, ou com outra função desconhecida, são denominados genericamente de ‘escribas’, 

valendo-nos do termo latino scri ba, definido por Cunha (1986a), como aquele que escreve, que 

redige.  

Malgrado não termos disponibilizado a genealogia de todos os indivíduos que, 

provavelmente, redigiram os manuscritos, compilamos um rol de pessoas públicas paranaenses 

que deixaram suas marcas por meio de suas práticas de escrita. É importante reiterar que esta 

                                                 
76 Informações extraídas do site Genealogia Paulistana. Disponível em: < 

http://www.arvore.net.br/Paulistana/Lemes_2.htm> Acesso em 03 maio 2018. 

http://www.arvore.net.br/Paulistana/Lemes_2.htm
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investigação genealógica contou com o aparato de obras históricas, além de genealógicas, por 

isso, muitas vezes, os achados não esclareceram a naturalidade dos nomes consultados, apenas 

relacionaram a filiação e o posto ocupado, impedindo a averiguação sobre a origem brasileira 

ou portuguesa do signatário. Vale ressaltar que Veríssimo Gomes da Silva, Capitão das 

Ordenanças e Ouvidor de Paranaguá, e Sebastião dos Santos Pereira, que exerceu cargos 

republicanos em Curitiba, são os únicos portugueses atestados pela genealogia de Negrão 

(1950). 

Neste capítulo, traçamos o panorama historiográfico da região paranaense desde seus 

primeiros passos, no século XVI, até a emancipação como Província, no século XIX, 

procurando associar estrutura à história, entendendo a língua como uma realidade social e 

heterogênea, como um conjunto de variedades (FARACO, 1991). Destacamos as vilas que 

compreendem este estudo, descrevendo os primeiros movimentos populacionais até a fundação, 

relacionando dados históricos aos registros documentais que compõem o corpus. Dentro do 

aspecto histórico, ressaltamos a genealogia dos escribas que deixaram suas práticas de escrita 

registradas nos manuscritos.  

No capítulo seguinte, iniciamos o desenvolvimento da metodologia empregada neste 

estudo.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“A Linguística Histórica consagrada ao estudo das mudanças que a língua sofreu no seu devir 

temporal precisa dos textos escritos, eles constituem a base documental que sustenta a 

reconstrução dos processos evolutivos sofridos pela língua na sua trajetória ao longo do 

tempo” (MAIA, 2012b, p. 541). 

 

CAPÍTULO V 

5.1 BEBENDO DESSA FONTE 

 

O instigante universo da mudança linguística sempre inquietou os pesquisadores 

interessados em estudos relacionados à língua. Desde o início até agora, muitos foram os 

métodos e as concepções que se estabeleceram no caminho das investigações sobre a evolução 

linguística. As análises voltadas à escrita perderam um pouco sua força com o advento do 

Estruturalismo, no início do século XX, entretanto, tomaram fôlego quando a Linguística 

Histórica, com pressupostos e método definidos, passou a analisar e explicar os fatos 

linguísticos por meio da reconstrução do registro escrito. De acordo com Nasi (2012):  

 

[...] o testemunho da escrita pode ser entendido como de grande valia para a 

compreensão da evolução de uma língua. É através dela que se pode buscar 

evidências diretas de um passado, por vezes, imaginado, e de se encontrar a 

variação que originou uma mudança lingüística completada ou em progresso 

(NASI, 2012, p. 11). 

 

Motivadas pela iniciativa de Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]) de associar 

estrutura e história nos estudos que tratam da mudança linguística, um grupo de quatro docentes 

do Instituto de Letras da UFBA77 se reuniu para delinear os primeiros passos do projeto que 

lançaria a semente no profícuo terreno da investigação sobre a gênese da língua portuguesa: o 

PROHPOR – Projeto Para a História do Português. 

No manuscrito original, as linguistas traçam um plano de pesquisa abarcando cinco 

frentes de investigação, todas tendo como objeto a língua portuguesa no seu processo de 

                                                 
77 São elas: Rosa Virgínia Mattos e Silva, Maria do Socorro Sepúlveda Netto, Therezinha Maria de Mello Barreto 

e Sônia Bastos Borba Costa. Informações extraídas do site do Projeto PROHPOR. Disponível em: 

<http://www.prohpor.org/historico> Acesso em 18 jan. 2017. 

http://www.prohpor.org/historico
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constituição histórica, inserindo o PROHPOR no terreno da Linguística Histórica, no seu 

sentido amplo, como afirma o documento: 

Neste fim de século, a Lingüística Histórica volta à cena da Lingüística, 

convivendo com os estruturalismos e gerativismos dominantes e excludentes 

entre 1920 e 1970. Com isso, queremos deixar explícito que as abordagens 

estruturais, gerativas, sociolingüísticas, psicolingüísticas [ilegível], 

discursivas, todas elas podem contribuir para a compreensão e interpretação 

do constituir-se histórico de uma língua (MANUSCRITO disponível no site 

do PROHPOR78). 

 

Em 1991, após o recesso dos estudos diacrônicos, outros participantes, com seus 

projetos individuais, passaram a integrar o grupo, no entanto, sem alterar o propósito inicial de 

analisar a constituição histórica do português na sua variedade portuguesa, desde o seu período 

arcaico, direcionando-se para o século XVI, na sua variedade brasileira. 

Neste capítulo, investimos em um breve relato sobre os projetos que desenvolvem 

pesquisas voltadas ao acervo documental histórico brasileiro, como o projeto Para a História 

do Português Brasileiro, em nível nacional, e o projeto Para a História do Português 

Paranaense, em andamento na Universidade Estadual de Londrina, e ao qual este estudo está 

ancorado. Na sequência, destacamos o corpus e suas propriedades, como número de 

documentos, fólios analisados, datação e as espécies documentais, bem como a forma de edição 

contemplada. Também descrevemos os primeiros passos da análise, destacando o método 

estatístico definido e as variáveis elencadas para esta investigação. 

 

5.2 PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PHPB) 

 

Com o sucesso nos projetos alavancados pelos pesquisadores do PROHPOR, e num 

ambiente de efervescência nacional e internacional para a renovação dos estudos histórico-

diacrônicos, por iniciativa do professor Ataliba Teixeira de Castilho, aconteceu na Universidade 

de São Paulo, em 1997, o I Seminário Para a História do Português Brasileiro, cujo objetivo 

foi empreender um projeto em nível nacional para impulsionar e promover uma nova agenda 

coletiva de estudos diacrônicos. Dessa forma, estava constituído o PHPB – Para a História do 

Português Brasileiro. Nesse momento, equipes regionais79 foram chamadas e as áreas de 

                                                 
78 Disponível em: <http://www.youblisher.com/p/972123-Projeto-Original-do-PROHPOR-em-manuscrito-de-

Rosa-Virginia/> Acesso em 18 jan. 2017. 
79 Atualmente de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará-Oeste, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Carina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o site do Programa, 

disponível em: <https://sites.google.com/site/corporaphpb/> Acesso em 16 jan. 2017. 

http://www.youblisher.com/p/972123-Projeto-Original-do-PROHPOR-em-manuscrito-de-Rosa-Virginia/
http://www.youblisher.com/p/972123-Projeto-Original-do-PROHPOR-em-manuscrito-de-Rosa-Virginia/
https://sites.google.com/site/corporaphpb/
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atuação do projeto foram assim definidas: (i) a constituição de corpora diacrônicos de 

documentos de vária natureza, escritos no Brasil, a partir do século XVI; (ii) o estudo de 

mudanças linguísticas depreendidas na análise dos corpora organizados e (iii) a reconstrução 

da história social linguística do Brasil80.  

Após a divulgação dos primeiros resultados divulgados no volume I da série de 

publicações Para a História do Português Brasileiro, os pesquisadores começaram a se 

concentrar na direção “da reconstrução e escrita de uma história do português brasileiro” 

(MATTOS E SILVA, 2008c, p. 12). Então, em 2001 aconteceu o II Seminário, em Campos do 

Jordão, e a consequente publicação do volume II da série. Atualmente, os resultados dos estudos 

expostos nos seminários estão disponibilizados em oito volumes. 

A equipe do Paraná iniciou seus estudos histórico-diacrônicos por iniciativa da 

professora Vanderci de Andrade Aguilera, em 2001, com o projeto Para a História do 

Português Paranaense: nas Veredas do Atlas Linguístico do Paraná, vinculado ao 

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina. O 

objetivo do projeto se concentrava na descrição e análise do vocabulário rural paranaense, 

subsidiado pelos dados contidos no Atlas Linguístico do Paraná - ALPR (AGUILERA, 1994), 

no Boletim do Archivo Municipal de Curytiba – volumes I e II (NEGRÃO, 1908), e nos dados 

do Projeto Atlas Toponímico do Paraná – ATEPAR, também desenvolvido na Universidade 

Estadual de Londrina. De acordo com Baronas (2013, p. 209), nesse primeiro projeto, os dados 

do Boletim do Arquivo Municipal de Curitiba foram correlacionados com os dados da história 

social do Paraná. 

Assim, seguindo o caminho desse projeto inicial, em 2006, foi constituído o projeto 

PHPP – Para a história do Português Paranaense. 

 

5.2.1 Para a História do Português Paranaense (PHPP) 

 

Desde sua constituição, no ano de 2006, o projeto cumpre seu intuito de contribuir e 

impulsionar pesquisas sobre a história do português paranaense, registrando, descrevendo, 

analisando e disponibilizando fontes diacrônicas que compõem a produção escrita produzida 

no Paraná do século XVII à metade do XIX. O trabalho empreendido pela equipe de 

pesquisadores, formada de docentes, discentes e colaboradores, resultou na publicação de 

                                                 
80 Disponível em:< http://www.prohpor.org/historico> Acesso em 18 jan. 2017. 

http://www.prohpor.org/historico
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Scripturae nas Villas de São Luiz de Goaratuba e Antonina (AGUILERA & BARONAS, 

2007a), a partir de dados referentes aos séculos XVII e XVIII, e de Scripturae na Villa de 

Pernagoa (AGUILERA & VASCONCELOS, 2007b), contando com documentos setecentistas. 

Vinculado ao PHPB, o projeto PHPP, atualmente coordenado pela professora Drª. 

Fabiane Cristina Altino, conta com um rico acervo de documentos escritos nas antigas vilas 

paranaenses, fundadas no litoral da então capitania de São Vicente, como Paranaguá, Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Vila Nova do Príncipe e Castro, durante os séculos XVII, XVIII e 

metade do XIX. Todo esse material se encontra armazenado em CD ROM, e está disponível 

para estudiosos dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Alguns desses documentos foram coletados junto ao Arquivo Público do Estado de São 

Paulo, ou advindos da Casa da Memória, em Curitiba, bem como do Arquivo Público do Estado 

do Paraná, outros enviados pela Câmara de vereadores dessas vilas, ou recolhidos nas atuais 

cidades, por pesquisadores e colaboradores do projeto. Esses manuscritos são, em sua maioria, 

de cunho notarial, como cartas oficiais, requerimentos, atas, ofícios, certidões, etc.; todavia, 

dentre eles encontram-se também alguns documentos informais, como cartas familiares. 

Muitos manuscritos já foram transcritos, editados e analisados em pesquisas que 

corporificam o projeto, porém, grande parte ainda aguarda pesquisadores interessados em editá-

los e analisá-los, empreendendo investigações de natureza linguístico-filológica, contribuindo, 

assim, para os estudos que visam à interpretação e compreensão de fatos linguísticos, lançando 

luzes em direção a um passado que muito tem a revelar. 

O projeto PHPP tem como proposta o desenvolvimento de projetos menores, que se 

dedicam à análise de documentos dentro das linhas de pesquisas que o integram: História 

Social, Mudança Gramatical e Tradições Discursivas, bem como análises específicas de 

aspectos fonético-fonológicos, abordando perspectivas funcionalistas, estruturalistas, 

sociolinguísticas e voltadas ao processo de escolarização. 

Dentre os trabalhos que integram as linhas acima referidas, citamos as dissertações já 

concluídas: 

 

1) Edição de manuscritos de Paranaguá do século XVIII: um percurso filológico (2006), de 

Celciane Alves Vasconcelos. 

2) Edição semidiplomática de manuscritos de Antonina: traçando caminhos da filologia (2008), 

de Cláudio de Assis da Cunha. 

3) Ensino de língua portuguesa no Paraná: Um olhar diacrônico (2009), de Juliana Fogaça 

Sanches Simm. 
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4) Perspectivas para o ensino escolar da história do português brasileiro: manuscritos 

paranaenses do século XVIII (2012), de Silvane Luceli de Andrade Alves. 

5) A Escrita de manuscritos paranaenses e portugueses do século XIX e a relação com o 

português brasileiro (2013), de Vanessa Lini. 

6) O alçamento de médias altas e o abaixamento de altas na pauta pretônica nos manuscritos 

castrenses do século XIX (2014), de Dayme Rosane Bençal. 

 

Entre as teses, as mais recentes são: 

 

1) Manuscritos da Vila Nova de Castro: um estudo filológico de documentos dos séculos 

XVIII e XIX (2007), de Ênnio José Toniolo. 

2) O vocabulário em documentos escolares de Morretes oitocentista no Paraná: um percurso 

filológico (2011), de Elvira Barbosa da Silva. 

3) O léxico em documentos produzidos no Paraná – Brasil (século XVIII e XIX): uma 

abordagem lexicográfica (2013b), de Cláudio de Assis da Cunha. 

4) Estudo semântico-lexical do vocabulário setecentista em Paranaguá (2013), de Celciane 

Alves Vasconcelos. 

5) Tradições Discursivas no Paraná: permanências e mudanças do gênero “Carta de Leitor” 

ao “Comentário de Leitor Online” (2017), de Juliana Fogaça Sanches Simm. 

 

Assim como as pesquisas acima referidas, esta tese também se insere nas propostas do 

projeto PHPP e descreve, de forma científica, itens lexicais registrados em 100 manuscritos dos 

séculos XVIII e XIX, emanados de Antonina, Castro, Guaratuba, Paranaguá e Curitiba. Esses 

documentos pertencem ao banco de dados do projeto e se encontravam previamente transcritos 

pelos seus integrantes. Coube-nos a responsabilidade de realizar uma criteriosa revisão nas 

transcrições, e a edição, seguindo, rigorosamente, os critérios adotados. 

Na sequência, damos especial e completa atenção à nossa fonte de análise, apresentando, 

delimitando e definindo as espécies documentais. Ao final, descrevemos o tipo de edição 

contemplada na transcrição dos registros escritos, bem como adentramos no campo da análise, 

apresentando as variáveis controladas nesta investigação. 
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5.3 A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Os manuscritos que compõem o corpus desta tese foram selecionados de maneira 

aleatória, de acordo com a demanda desta pesquisa em relação ao estado do fólio, que deveria 

estar apropriadamente datado, localizado, assinado, e ter completude na mensagem. 

A princípio, coletamos cerca de 700 fólios pertencentes ao banco de dados do projeto 

PHPP e, dentre eles, selecionamos 100 documentos, somando 156 fólios, divididos em dois 

séculos: 50 pertencentes ao século XVIII, 50 ao XIX. Dentro desses 50 manuscritos, dividimos 

as cinco vilas paranaenses descritas, somando, cada uma, 10 documentos, de diferentes 

espécies: (i) 1 ata; (ii) 1 atestado; (iii) 1 auto de delito; (iv) 77 cartas oficiais; (v) 1 carta; (vi) 

10 certidões; (vii) 1 despacho; (viii) 1 escritura; (ix) 1 provisão e (x) 6 requerimentos. Na 

sequência, apresentamos a relação dos documentos analisados, com a respectiva especificação 

sobre o número no corpo documental, a quantidade de fólios, a localidade, o ano e a espécie. 

A grafia presente nos manuscritos serviu como instrumento para a compreensão do 

comportamento do sistema vocálico do português brasileiro, mais precisamente o paranaense, 

por meio da descrição de elevação das vogais médias pretônicas. 

 

Quadro 7 - Relação de documentos que compõem o corpus referente ao século XVIII 

Número do 

documento 

Fólio Localidade Datação Tipologia 

01 1r Antonina 1798 Carta Oficial 

 1v    

02 1r Antonina 1798 Carta Oficial 

 1v    

03 1r Antonina 1798 Certidão 

04 1r Antonina 1798 Certidão 

05 1r Antonina 1798 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

06 1r Antonina 1798 Carta Oficial 

07 1r Antonina 1798 Certidão 

08 1r Antonina 1799 Carta Oficial 

 1v    

09 1r Antonina 1799 Carta Oficial 

10 1r Antonina 1799 Carta Oficial 

11 1r Castro 1797 Carta Oficial 

12 1r Castro 1798 Carta Oficial 

13 1r Castro 1798 Carta Oficial 

14 1r Castro 1798 Carta Oficial 

15 1r Castro 1798 Certidão 

16 1r Castro 1798 Certidão 

17 1r Castro 1798 Carta Oficial 
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18 1r Castro 1798 Carta Oficial 

19 1r Castro 1800 Carta Oficial 

20 1r Castro 1800 Carta Oficial 

21 1r Curitiba 1733 Certidão 

22 1r  Curitiba 1733 Carta Oficial 

23 1r Curitiba 1764 Carta Oficial 

 1v    

24 1r Curitiba 1764 Carta Oficial 

 1v    

25 1r Curitiba 1765 Carta Oficial 

26 1r Curitiba 1791 Carta Oficial 

27 1r Curitiba 1794 Carta Oficial 

28 1r Curitiba 1798 Requerimento 

 1v    

 2r    

29 1r Curitiba 1798 Certidão 

30 1r Curitiba 1798 Requerimento 

 1v    

31 1r Guaratuba 1791 Carta Oficial 

 1v    

32 1r Guaratuba 1795 Carta Oficial 

 1v    

33 1r Guaratuba 1795 Carta Oficial 

34 1r Guaratuba 1797 Carta Oficial 

35 1r Guaratuba 1798 Carta Oficial 

36 1r Guaratuba 1798 Carta Oficial 

37 1r Guaratuba 1798 Carta Oficial 

38 1r Guaratuba 1798 Carta 

 1v    

39 1r Guaratuba 1799 Carta Oficial 

40 1r Guaratuba 1799 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

41 1r Paranaguá 1721 Carta Oficial 

 1v    

42 1r Paranaguá 1721 Carta Oficial 

 1v    

43 1r Paranaguá 1722 Carta Oficial 

44 1r Paranaguá 1725 Carta Oficial 

45 1r Paranaguá 1732 Carta Oficial 

46 1r Paranaguá 1734 Carta Oficial 

 1v    

47 1r Paranaguá 1735 Carta Oficial 

48 1r Paranaguá 1764 Despacho 

49 1r Paranaguá 1796 Escritura 

 1v    

50 1r Paranaguá 1797 Notificação 

Total: 50 1v  

Total: 70 

 

 

Fonte: Corpo documental que compõe a tese. 
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Quadro 8 - Relação de documentos que compõem o corpus referente ao século XIX 

Número do 

documento 

Fólio Localidade Datação Tipologia 

51 1r Antonina 1803 Carta Oficial 

52 1r Antonina 1803 Carta Oficial 

 1v    

53 1r Antonina 1803 Certidão 

 1v    

 2r    

54 1r Antonina 1810 Carta Oficial 

55 1r Antonina 1817 Carta Oficial 

 1v    

56 1r Antonina 1819 Carta Oficial 

57 1r Antonina 1819 Carta Oficial 

58 1r Antonina 1821 Carta Oficial 

 1v    

59 1r Antonina 1821 Carta Oficial 

60 1r Antonina 1821 Carta Oficial 

 1v    

61 1r Castro 1801 Carta Oficial 

 1v    

62 1r Castro 1808 Carta Oficial 

63 1r Castro 1808 Carta Oficial 

64 1r Castro 1828 Ata 

 1v    

 2r    

65 1r Castro 1829 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

66 1r Castro 1829 Atestado 

67 1r Castro 1829 Requerimento 

 1v    

68 1r Castro 1832 Auto de Corpo de 

Delito 

 1v    

69 1r Castro 1832 Requerimento 

 1v    

 2r    

70 1r Castro 1832 Requerimento 

 1v    

71 1r Curitiba 1804 Carta Oficial 

72 1r Curitiba 1805 Carta Oficial 

73 1r Curitiba 1805 Carta Oficial 

74 1r Curitiba 1810 Carta Oficial 

 1v    

75 1r Curitiba 1817 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

76 1r Curitiba 1819 Carta Oficial 

 1v    

77 1r Curitiba 1820 Carta Oficial 

78 1r Curitiba 1820 Carta Oficial 
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79 1r Curitiba 1822 Carta Oficial 

 1v    

80 1r Curitiba 1822 Carta Oficial 

81 1r Guaratuba 1803 Carta Oficial 

 1v    

82 1r Guaratuba 1803 Carta Oficial 

83 1r Guaratuba 1803 Carta Oficial 

 1v    

84 1r  Guaratuba 1804 Carta Oficial 

 1v    

85 1r  Guaratuba 1805 Carta Oficial 

86 1r Guaratuba 1808 Certidão 

87 1r Guaratuba 1811 Carta Oficial 

88 1r Guaratuba 1819 Carta Oficial 

 1v    

89 1r Guaratuba 1819 Carta Oficial 

90 1r Guaratuba 1819 Carta Oficial 

91 1r Paranaguá 1808 Certidão 

 1v    

 2r    

92 1r Paranaguá 1809 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

 2v    

93 1r Paranaguá 1809 Carta Oficial 

 1v    

94 1r Paranaguá 1812 Carta Oficial 

 1v    

 2r    

95 1r Paranaguá   

 1v Paranaguá 1812 Carta Oficial 

96 1r Paranaguá 1817 Carta Oficial 

 1v    

97 1r Paranaguá 1817 Carta Oficial 

 1v    

98 1r Paranaguá 1818 Carta Oficial 

99 1r Paranaguá 1818 Requerimento 

100 1r Paranaguá 1819 Carta Oficial 

Total: 50 Total: 86 

 

 

Fonte: Corpo documental que compõe a tese. 

 

Os documentos analisados, neste estudo, provêm da esfera jurídica, e estão localizados 

dentro de um recorte temporal (séculos XVIII e XIX); dessa maneira, voltamo-nos para a 

variação diamésica, ao descrever a língua escrita em determinado veículo, além da variação 

diacrônica, uma vez que investigamos os itens lexicais dentro de um recorte temporal.  

Na variação diamésica, como já mencionado, enquadram-se, também, os gêneros a que 

pertencem os textos, que se caracterizam por ter “determinadas funções e por ter como autores 

e receptores indivíduos que compartilham interesses mais ou menos previsíveis” (ILARI & 
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BASSO, 2014, p. 185). Cada gênero possui determinadas especificidades, além de uma tradição 

e de uma linguagem própria. Sendo assim, o âmbito jurídico pode ser caracterizado pela 

obediência a certo padrão e pela utilização de uma variedade marcada por expressões 

particulares, subordinadas pela espécie a que pertencem. 

 

5.4 AS ESPÉCIES DOCUMENTAIS 

 

Todos os documentos compilados são denominados arquivísticos de valor residual, uma 

vez que correspondem a conjuntos de informações provenientes da esfera pública (como no 

caso dos camaristas) e da esfera privada (como no caso dos suplicantes). De acordo com a 

exposição de Belloto (2002), os documentos assim denominados: 

 

[...] após o cumprimento das razões pelas quais foram criados, e eliminados 

os documentos rotineiros de interesse puramente temporal e circunstancial, 

passam a integrar os acervos dos arquivos permanentes ou históricos, 

devidamente separados – material ou virtualmente – em fundos de arquivos. 

[...] Se eles serviram à dimensão jurídica e administrativa (uso primário, valor 

primário, valor de prova), posteriormente esses documentos passam a ter um 

valor residual, que valerá, já não como prova de ‘fé’, e sim como testemunho, 

como informação (BELLOTO, 2002, p. 22).  

 

Quando se examinam documentos de arquivo, é preciso estabelecer o que será 

analisado, se os elementos estruturais ou de substância que correspondem, respectivamente, à 

forma de apresentação e ao assunto, propriamente dito. Sendo assim, nesta investigação, 

optamos pela análise estrutural do documento, mais especificamente no que diz respeito aos 

elementos intermediários: língua e modo de escrita. Além disso, o corpus é caracterizado como 

pertencente à espécie documental diplomática, constituído de documentos que obedecem “a 

fórmulas convencionadas, em geral estabelecidas pelo Direito administrativo ou notarial” 

(BELLOTO, 2002, p. 27). No âmbito legislativo, apresentam-se os requerimentos e, no notarial, 

as certidões. 

Quanto ao tipo, que é a configuração que assume a espécie, considerando-se a atividade 

que ela representa, o documento pode ser caracterizado pelo formato e conteúdo. Dentro da 

tipologia, analisamos documentos de cunho testemunhal, assim denominados porque:  

 

[...] acontecem depois do cumprimento de um ato dispositivo ou derivam de 

sua não-observância ou são relativos a observações sujeitas a relatórios, a 

termos de visita, etc. Podem ser de assentamento os configurados por registros 
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oficialmente escritos sobre fatos ou ocorrências [...] Nessa mesma categoria, 

há também os comprobatórios. São os que derivam dos de assentamento, 

comprovando-os [...] (BELLOTO, 2002, p. 29). 

 

Os documentos de arquivo assumem uma forma material a depender de sua espécie, ou 

seja, de acordo com a disposição e a natureza das informações neles contida. Dessa forma, a 

classificação dos documentos, de acordo com suas espécies, está disposta na sequência, baseada 

em Belloto (2002). 

 

5.4.1 Ata 

 

Documento diplomático testemunhal de assentamento. Registro resumido das 

ocorrências de uma reunião, assembleia ou sessão, assim como das decisões tomadas por seus 

membros. Se for de eleição, resume o seu desenrolar (BELLOTO, 2002, p. 48). 

Figura 2 - Excerto de Ata que compõe o corpus 

 
Fonte: Documento nº 64, fól. 1r, l. 1-15 (Vila de Castro). 

 

        Transcrição:  

 

Acta dainstalasão da Meza Parochial para se elege 

rem Eleitores deParochia desta Villa deCastro como abai 

xo sedeClara       

           N. 1. 

Aos quatorze dias do mes deSetembro demil oito Sentos 

evinte eoito  annos setimo daIndependensia edo Im 

perio do Brasil nesta Villa dasenhora Santa An 

na deCastro no Corpo desua Igreja Matris foivin [...] 

[continua]81 

                                                 
81 Os excertos reproduzidos foram extraídos dos documentos que pertencem ao corpo documental deste estudo, e 

estão editados em conformidade com as normas semidiplomáticas (transcrições), acompanhadas do fac-símile 

(imagens). As formas de edição são descritas na seção 5.5 deste capítulo. 
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5.4.2 Atestado 

 

Documento diplomático testemunhal de assentamento, notarial ou não. Declaração, por 

autoridade governamental, civil, militar, eclesiástica ou notarial, a partir de uma realidade ou 

de um fato constatado. É, em geral, a favor de uma pessoa e confeccionado a seu pedido 

(BELLOTO, 2002, p. 48). 

 

Figura 3 - Excerto de Atestado que compõe o corpus 

 
              Fonte: Documento nº 66, fól. 1r, l. 1-14 (Vila de Castro). 

 

Transcrição: 

 

Atesto efaço Serto Com Juramento de Meu Car 

go que Requerendo o Capitão-Mor Joze Carneiro Posedo= 

rucio desta Vila atitulo de sismeiro aquia poçe eu eopro 

curador do Conselho fomos imbarasar epelo oexCri= 

vam da Ouvidorea foi aseita as razoins [continua] 

 

5.4.3 Auto 

 

Documento diplomático testemunhal de assentamento, horizontal. Relato 

pormenorizado de um acontecimento com a finalidade, em geral, de conduzir um processo a 

uma decisão (auto de abertura de testamento, auto de partilha), ou um infrator a uma sanção 

(auto de infração, auto de flagrante, auto de corpo de delito) (BELLOTO, 2002, p. 49). 

Figura 4 - Excerto de Auto de Corpo de Delito que compõe o corpus 

 
        Fonte: Documento nº 68, fól. 1r, l. 1-15 (Vila de Castro). 
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Transcrição:  

 

Auto de Corpo de Delicto e eixame que manda 

proceder o Juis de Pás ‘ oCapitaõ Joaquim Jozé 

Borges no Corpo morto de Eleuterio filho de Ger  6º. 

trudes Maria da Comceiçaõ. Como abaixo o segue 

[continua] 

 

5.4.4 Carta Oficial 

 

Documento não-diplomático, mas de desenho mais ou menos padronizado, informativo, 

ascendente, descendente, horizontal, conforme o caso. Na administração colonial, caracteriza-

se por uma correspondência enviada por autoridade subalterna/delegada ou súdito ao Rei 

(BELLOTO, 2002, p. 51-52).  

 

Figura 5 - Excerto de Carta que compõe o corpus

 

      Fonte: Documento nº 46, fól. 1r, l. 1-10 (Vila de Paranaguá). 

 

 Transcrição: 

 

  Excelentissimo Senhor 

 

 Nesta occaziaõ se nos offerece reprezentar aVossa Excelencia 

    em como nesta vila chegou aos dous deMarco passa- 

 do huã ballandra in viada pelo Governador da nova Collo= 

 [continua] 

 

 

5.4.5 Certidão 
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 Documento diplomático testemunhal comprobatório. Documento emanado de 

funcionário de fé pública, mediante o qual se transcreve algo já registrado em documento de 

assentamento, elaborado segundo as normas notariais ou jurídico-administrativas (BELLOTO, 

2002, p. 57). 

Figura 6 - Excerto de Certidão que compõe o corpus

 

Fonte: Documento nº 03, fól. 1r, l. 1-10 (Vila de Antonina). 

 

Transcrição: 

 

Sertefico que por ordem que tive do actual Juis de orfos Capitam  

Luis gomes de Medeiro notefiquei atodas as Mulheres viuv 

a essolteiras que haviam naquele destrito etinham fi 

lhos de menor idade para olevarem aprezenssa do mesmo – 

[continua] 

5.4.6 Despacho 

 

 Documento diplomático opinativo. Registro de decisão proferida por autoridade, em 

autos ou papéis administrativos, sobre assunto de sua competência, em caso de matéria 

submetida à sua apreciação. Traduzem resoluções, quando decisórios, e representam opiniões, 

quando interlocutórios (BELLOTO, 2002, p. 64-65). 

Figura 7 - Excerto de Despacho que compõe o corpus 

 
       Fonte: Documento nº 48, fól. 1r, l. 1-9 (Vila de Paranaguá). 

 

  Transcrição: 



137 

 

 

Copia daSentença que deo o ouvidor  

   [[12-7-38]      pella Ley, da comarca de Parnagua no 

Agravo que intrepoz. Bernardo Martinz  

Ferreira da Villa deCoritiba  

 

Agravado hé o agravante Bernardo Martinz Ferreira pellos offeciais  

da camera da villa de Curiytiba em o obrigarem aser 

[continua] 

 

5.4.7 Escritura 

 

Documento diplomático, testemunhal de assentamento, notarial. Registro autêntico de 

um contrato ou de uma transação feito por um oficial notarial (BELLOTO, 2002, p. 67). 

Figura 8 - Excerto de Escritura que compõe o corpus 

 
Fonte: Documento nº 49, fól. 1r, l. 1-13 (Vila de Paranaguá). 

 

 

           Transcrição: 

 

Tras Lado deEscritura de venda de hum Ricão de 

Campos chamado Puyas; Cituado nos Campos Gerais 

destricto daCuritiba que dellas faz venda oCapi 

tam mor Joze Carneirodos Santos, esua mulher Don 

na Maria Angelica Gomes França, Manuel E 

Lias deArujo naforma que abaixo oSedeclara.  

 

5.4.8 Notificação 

 

Documento diplomático informativo, descendente. Ciência dada a pessoa física ou 

jurídica sobre um processo ou um ato no qual ela é interessada (BELLOTO, 2002, p. 76). 

 

 

 



138 

 

Figura 9 - Excerto de Notificação que compõe o corpus 

       
    Fonte: Documento nº 50, fól. 1r, l. 1-14 (Vila de Paranaguá). 

 

 Transcrição: 

 

Fasso saber aos que este suplemento virem que attendendo, aAn- 

tonio Ribeiro de Azevedo, Escrivaõ eTabelliaõ daVilla deCorytyba 

mereprezentar por sua Petiçam qui elle tinha remattado o ditto officio 

naReal junta daCidade de Saõ Paulo, emais annexos, [continua] 

 

5.4.9 Requerimento 

 

Documento diplomático informativo, peticionário, ascendente. Instrumento que serve 

para solicitar algo a uma autoridade pública e que, ao contrário da petição, está baseado em atos 

legais ou em jurisprudência (BELLOTO, 2002, p. 86). 

Figura 10 - Excerto de Requerimento que compõe o corpus 

Fonte: Documento nº 70, fól. 1r, l. 1-13 (Vila de Castro). 

Transcrição: 

Diz Josê Henrriques Machado Cidadâo Brazileiro 

nesta Vila de castro, que elle Suplicante alistado para a Goarda 

Nacional deste Imperio contenplado para a goarda da 1ª. 

Companhia de cavalaria se vio por estes motivos obrigado afazer 

sua nomeaçaõ <deofficiaes> para lhes oscommandar oque fes com muito prazer 

de ricairem ditas nomeações em Cidadoens benemeritos; [continua] 
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Embora a tipologia seja relevante para a descrição, tendo em vista aspectos da variação 

diamésica e da tradição discursiva, optamos por não controlar esse grupo de fatores. A escolha 

das variáveis selecionadas decorre do primeiro contato com os manuscritos, quando foram 

eleitos como critério de seleção, em primeiro lugar, o século do documento e, em segundo, a 

localidade, contabilizando números idênticos para as duas variáveis, não atentando para as 

espécies documentais. Deste modo, foi obtido um quadro quantitativo bastante irregular de 

espécies, como por exemplo, 77 cartas oficiais e apenas um despacho. Entretanto, a partir da 

análise individual dos documentos, constatamos que não houve discrepância de ocorrência de 

itens lexicais alçados em uma espécie, em particular. 

Após a caracterização do corpo documental desta investigação, passamos à revisão das 

transcrições e à definição do tipo de edição a ser utilizada. Assim, faz-se importante voltar aos 

objetivos e considerar o público-alvo, pois as características editoriais devem estar em 

consonância com as finalidades pretendidas. 

 

5.5 EDITAR É PRECISO82 

 

Nesse momento, entra em cena a aliança da Linguística Histórica com a Filologia, uma 

vez que esta última, entendida como ciência histórica, é dependente de documentos históricos. 

Fundamentando-nos em Cambraia (2005) considerando o aspecto crítico e o sócio-histórico, 

direcionando esta análise à exploração científica dos manuscritos, utilizando técnicas de edição 

que auxiliam na interpretação de fatos linguísticos, especificamente o grafemático-fonético.  

De acordo com o que se vem traçando, um pesquisador que opta por analisar elementos 

de uma língua em seu estado pretérito encontra em seu caminho dificuldades de variada ordem. 

Uma delas, indubitavelmente, recai sobre o corpus: “qualquer diacronista terá necessariamente 

que lidar com o complexo problema da escolha das fontes” (CAMBRAIA, 1999, p. 13). 

E como os manuscritos remanescentes são as principais fontes para a descrição de um 

passado linguístico, é necessário que o investigador, além de conhecer aspectos da língua 

registrada nos documentos, explore-a não somente com olhos de técnico, mas de um artista; e 

também tenha domínio sobre critérios utilizados para a realização do trabalho que se pretende 

(CAMBRAIA, 2005). Assim, somado ao problema da escolha da fonte, o pesquisador ainda se 

                                                 
82 Expressão utilizada por Cambraia (2005). 
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depara com a escolha da edição desses textos, pois, para cada finalidade existe um tipo de edição 

a ser aplicada. De acordo com Mattos e Silva (2008b): 

 

Não se pode nem se deve utilizar qualquer edição de texto do passado para a 

análise histórico-diacrônica: a edição tem de ter sido feita com rigor filológico 

e com o objetivo claro de servir a estudos linguísticos; há edições úteis ao 

historiador ou ao estudioso da literatura ou ao chamado grande público, mas 

que, contudo, não devem ser usadas para estudos de história linguística 

(MATTOS E SILVA, 2008b, p. 15). 

 

Por se tratar de um estudo interpretativo, a leitura realizada deve ser a mais cuidadosa 

possível, restringindo, ao máximo, as intervenções que demandam da escolha editorial. O 

estudioso do texto antigo deve prezar pela fidelidade ao conteúdo exposto, bem como às marcas 

linguísticas registradas, sem deixar de pensar na inteligibilidade do material disponibilizado. 

Assim, neste estudo, no qual analisamos a ortografia de formas variantes dos grafemas <e> ~ 

<i> e <o> ~<u>, é importante frisar a necessidade de uma leitura precisa, porque os “traços 

fonéticos muitas vezes transparecem através de distinções ortográficas puramente sutis” 

(TONIOLO, 2007, p. 56).  

A depender do público-alvo e dos objetivos que se pretende alcançar, o pesquisador 

dispõe de critérios que melhor assegurem o desenvolvimento de sua análise. Como lembra 

Cambraia (2005, p. 90), “a importância de se pensar no público-alvo está no fato de que 

dificilmente uma mesma edição é adequada para todo tipo de público, pois diferentes são seus 

interesses”. Além disso, o tipo de edição contemplada deve considerar o grau de mediação que 

está sendo realizada no processo, podendo ser: diplomática, paleográfica, interpretativa e fac-

similar83. 

A edição diplomática é marcada pelo baixo grau de mediação e tem como princípio uma 

transcrição rigorosamente conservadora de todos os elementos que compõem o texto, tais como 

abreviação, pontuação, paragrafação, translineação, separação vocabular, etc. De acordo com 

Cambraia (2005), este tipo de edição admite alguns prós e contras. No primeiro caso, podemos 

dizer que ela facilita a leitura, uma vez que dispensa o leitor de decifrar as formas originais do 

manuscrito que, por muitas vezes, são de difícil entendimento. Já no segundo caso, como há a 

manutenção de algumas particularidades da escrita, como as abreviaturas, a leitura se torna mais 

laboriosa e, por assim dizer, apropriada para um público mais especializado. Embora este tipo 

                                                 
83 Existe, na literatura consultada, certa oscilação na definição entre os tipos de edição. Para Spina (1994, p. 84-

86), a reprodução textual pode ser de maneira mecânica, diplomática, diplomático-interpretativa, paleográfica e 

texto crítico.  
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de edição tenha se tornado obsoleto devido ao advento das técnicas de reprodução mecânica, 

ainda persiste no campo das pesquisas que se debruçam sobre o estudo da história da língua, 

principalmente dos sistemas gráficos de representação linguística (CAMBRAIA, 2005). 

Na edição paleográfica, também chamada de semidiplomática, paradiplomática ou 

diplomático-interpretativa, a mediação se faz de maneira equilibrada. O processo de reprodução 

textual permite a realização de algumas modificações para tornar a leitura mais acessível a uma 

parcela do público que não desempenharia satisfatoriamente a decodificação de determinadas 

características gráficas, como as abreviaturas, por exemplo. Esta edição permite que o editor 

atue de forma a tornar o texto mais acessível, desenvolvendo as abreviaturas, inserindo ou 

suprimindo elementos por conjectura. Dessa forma, a leitura se estende para um público menos 

especializado e as falhas, que por ventura existirem, como a supressão ou repetição de letras, 

são corrigidas. É importante frisar que todas as intervenções são assinaladas na reprodução 

(CAMBRAIA, 2005). 

A edição interpretativa tem como característica o grau máximo de mediação do editor. 

Semelhante à paleográfica, as abreviaturas e conjecturas são desenvolvidas, no entanto, 

diferentemente das anteriores, as grafias são uniformizadas, e as conjecturas realizadas tem 

como finalidades aproximar o texto do que teria sido sua forma genuína (CAMBRAIA, 2005). 

Também chamada de fac-símile ou mecânica, a edição do tipo fac-similar não apresenta 

mediação do editor, pois a imagem de um testemunho é diretamente reproduzida por meio de 

fotografia, xerografia, escanerização, etc.  

Pensando na transmissão e preservação do patrimônio escrito paranaense dos séculos 

XVIII e XIX, no público-alvo e no objetivo desta investigação, encontramos na edição 

semidiplomática os melhores critérios a serem seguidos nesta etapa, como o conservadorismo 

em relação às características ortográficas, acentuação, pontuação, e também por permitir 

algumas intrusões com vistas à inteligibilidade do leitor. De acordo com Santiago-Almeida 

(2009), esta forma de edição: 

 

Consiste no desenvolvimento das abreviaturas dentre outras possíveis 

interferências do editor. Tanto quanto a terminologia, o grau de interferência 

é variável, principalmente no que diz respeito à fronteira vocabular, ao 

emprego de maiúscula e minúscula, à justalinearidade, à eliminação de partes 

tachadas, às emendas (por conjectura) dos erros evidentes e das lacunas 

provocadas por deterioração de natureza diversa. Encontra-se concordância 

apenas no que se refere à manutenção de aspectos do nível linguístico (sintaxe, 

incluindo a pontuação; morfologia; semântico-lexical) e ortográfico, 

incluindo a acentuação gráfica. Por isso mesmo, nesse tipo de reprodução, são 

aspectos possíveis de estudos, além do histórico (SANTIAGO-ALMEIDA, 

2009, p. 228).  
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Como complemento à edição semidiplomática, a reprodução fac-similar do documento 

é acrescida ao lado da transcrição, no intuito de permitir autonomia ao consulente para a 

interpretação do manuscrito, oportunizando, assim, a visualização do testemunho original 

(CAMBRAIA, 2005).  

Os critérios da edição semidiplomática explorados e seguidos neste estudo foram 

baseados na proposta elaborada pela Comissão de estabelecimento de Normas para transcrição 

de documentos manuscritos84, apresentada e discutida durante o II Seminário Para a História 

do Português Brasileiro, realizado em Campos do Jordão, em maio de 1998. Às normas 

estabelecidas acrescentamos aquelas disponibilizadas pela equipe do projeto PHPP, publicadas 

em Scripturae nas Villas de São Luiz de Goaratuba e Antonina – Manuscritos e Oitocentistas 

(AGUILERA & BARONAS, 2007a). 

Além desses critérios, adotamos também os expostos em BENÇAL (2014): 

 

01. Quando a palavra não pôde ser decodificada, devido ao desenho da letra ou à abreviatura 

indefinida, foi utilizada a palavra ‘incompreensível’, entre colchetes. 

 

02. O s floral, ou seja, o , foi transcrito como o grafema ‘s’ normal. 

 

03. Na ficha de descrição do fólio, foi adotada a nomenclatura ‘signatário’. Esse termo foi 

utilizado quando não havia consonância entre a letra do corpo do texto e a letra da assinatura 

do texto, ou quando havia mais de uma assinatura. Em caso de requerimento, adotou-se a 

nomenclatura ‘suplicante’. O termo ‘autor’ foi usado em caso de suposta autografia, quando a 

letra do corpo do texto coincidiu com a letra da assinatura, ou, ainda, quando a autoria pode ser 

evidenciada no interior do manuscrito, como em O secretario Nicolaú Tolentino Marques á 

escrevi.  

 

04. Na ficha que precede a transcrição, os nomes próprios foram atualizados. Por exemplo: 

Lourenso > Lourenço, Joze > José. 

Após a revisão da transcrição85, e posterior edição dos manuscritos, delimitamos o 

objeto de estudo e passamos ao tratamento dos dados para, então, procedermos à análise 

estatística. 

                                                 
84 Megale et alii (2001, p. 553-555), publicado em SILVA, R. V. M. (Org.). Para a história do Português 

Brasileiro. Volume II: Primeiros estudos. Tomo II. São Paulo: Fapesp, 2001. 
85 As transcrições dos documentos e fac-símiles estão encartados em CD, no apêndice desta tese.  
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5.6 O TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Todo o corpo textual (156 fólios) foi convertido em um único texto-base (txt.). Neste 

momento, que precede a análise estatística, a atenção se volta para a ocorrência do item lexical, 

isoladamente. Sendo assim, foi necessário retomar cada fólio e empreender modificações no 

texto com vistas à análise computacional. Tais modificações compreendem: (i) eliminar as 

fichas catalográficas; (ii) retirar as palavras incompletas e as marcações editoriais de [ilegível] 

e [incompreensível]; (iii) suprimir os algarismos; (iv) organizar as fronteiras de palavras: juntar 

as sílabas separadas e separar as palavras coladas. Após essa etapa, o arquivo (txt.) foi 

submetido ao programa computacional Léxico 3, versão 3.45.01, desenvolvido pela equipe 

ULED-CLA2T, da Universidade de Sorbonne Nouvelle-Paris 3. 

Esse programa possibilitou a contagem dos itens que compõem o corpus - um total de 

5.519 vocábulos, bem como a quantificação da frequência de ocorrência de palavras alçadas 

em todo o corpo textual analisado.  

 

Figura 11 - Exemplo de tratamento do corpus: frequência dos itens lexicais cumum e 

custummaõ 

 

  Fonte: Ferramenta computacional Léxico 3. 

 

Além disso, o programa viabilizou o agrupamento ágil do léxico, contendo vogais 

médias altas no contexto pretônico, facilitando a próxima etapa do tratamento: o arquivo de 

ocorrências, que “reúne os dados que vão ser analisados, de modo que, a cada dado, 

corresponderá uma cadeia de códigos previamente estabelecidos pelo pesquisador [...]” (GUY 

& ZILLES, 2007, p. 122). 
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Com o total de palavras pretônicas agrupadas e organizadas, passamos à etapa de 

codificação, em conformidade com as especificidades estabelecidas: a variável dependente e as 

variáveis operacionais. 

 

5.7 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

O foco desta investigação se concentra na elevação das vogais médias /e/ e /o/ que 

podem se realizar como /i/ e /u/ na posição pretônica, caracterizando o processo de 

harmonização vocálica (p/e/dida ~ p[i]dida, d/o/cumento ~ d[u]cumento), quando há a 

presença de uma vogal alta na sílaba contígua; ou de alçamento sem motivação aparente 

(pass/e/ando ~ pass[i]ando, s/o/ssego ~ s[u]cego), quando há a presença de outro 

condicionador, como algumas consoantes adjacentes. Além desses dois processos, 

consideramos, também, a manutenção das vogais médias (r/e/querimento ~ p/o/deria). 

É importante lembrar que este estudo, por trabalhar com dados da escrita, volta-se para 

a descrição de grafemas, representantes dos fonemas no sistema alfabético, baseando-nos em 

Lass (2000 [1997]): 

 

Os alfabetos são assumidos de forma padrão para representar basicamente a 

nível fonêmico. Às vezes, eles podem acessar estratos ‘mais profundos’ (por 

exemplo, morfofonêmicos), mas não os mais próximos: as ortografias 

decentes não são fonéticas. Felizmente, isso nem sempre é verdade, e o fato 

de que alguns escritores e tradições são dadas a alguma escrita alofônica pode 

ser uma fonte útil de informações históricas” (LASS, 2000 [1997], p. 97 - 

tradução nossa)86. 

 

 

Em Romaine (2009 [1982], p. 16), concordando que “a escrita à mão mostra variação 

regular em símbolos ortográficos condicionados pelo contexto, da mesma forma que a 

linguagem falada exibe variação alofônica87” (tradução nossa). 

Naturalmente, utilizamos o termo grafema ao nos referirmos às representações dos 

fonemas no sistema alfabético. Da mesma forma, ao invés de utilizarmos as barras (/ /), tão 

comumente encontradas em trabalhos que investigam o processo de alçamento, visando a 

                                                 
86 “Alphabets are standardly assumed to represent basically at phonemic level. Sometimes they may acess 'deeper' 

(e.g. morphophonemic) strata, but not shallower ones: decent orthographies are not phonetic. This is fortunately 

not always true, and the fact that (some) scribes and traditions are given to (some) allophonic writing can be a 

useful source of historical information” (LASS, 2000 [1997], p. 57). 
87 “the written hand shows regular variation in orthographic symbols which is conditioned by context in the same 

way that the spoken language displays allophonic variation” (ROMAINE, 2009 [1982], p. 16). 
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análise fonético-fonológica, usamos os diples (< >) ao nos referirmos às letras escritas 

(grafemas) registradas nos manuscritos, seguindo o que vem sendo empregado pelos estudos 

que se debruçam sobre registros contidos em documentos pretéritos. 

Isto posto, elegemos a variante linguística88 observada nesta pesquisa (variável 

dependente) e os fatores contextuais que podem concorrer para a variação (variáveis 

independentes). As variáveis independentes podem ser divididas em linguísticas e 

extralinguísticas.  

 

5.7.1 Variável Dependente 

 

De acordo com Guy & Zilles (2007, p. 135), a variável dependente é o foco do estudo, 

“é uma variável lingüística porque existem dois ou mais elementos lingüísticos que se alternam 

no uso e podem ser vistos como ações em algum ponto na gramática mental”. 

Assim, a variável dependente diz respeito ao fenômeno que objetivamos analisar, ou 

seja, a elevação das vogais médias <e> e <o> na posição pretônica. As variantes, portanto, são 

as realizações dessas vogais, na condição de alçadas, realizando-se como <i> ou <u>, como 

acorre em d<i>ferimos e p<u>pulosa; ou mantendo as médias altas, como por exemplo, 

r<e>querimento e p<o>ssivel. Segundo Guy & Zilles (2007, p. 36), “se tomamos duas (ou 

mais) realizações superficiais como sendo alternantes ou variantes de uma única entidade, isso 

implica sustentar que há algum ponto no sistema lingüístico no qual se faz uma escolha entre 

essas duas formas”.  

 

5.7.2 Variáveis Operacionais 

 

Acreditamos que o objetivo desta investigação não seja necessariamente produzir 

números, embora este trabalho esteja voltado também para uma descrição quantitativa do 

alçamento de médias altas, mas sim, buscar uma possível explicação para o fenômeno, seja por 

meio de condicionantes linguísticos, seja por razões de ordem etimológica. 

As variáveis operacionais, ou independentes, formam a parte central do sistema 

analítico, uma vez que são elas as testadas em relação à variável dependente, ou seja, quais 

efeitos produzem sobre o fenômeno analisado. 

                                                 
88 De acordo com Tarallo (1986, p. 08), dá-se o nome de variantes linguísticas às diversas maneiras de dizer a 

mesma coisa, em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. 
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Para a interpretação das formas variantes encontradas no corpus, testamos a influência 

dos fatores contextuais na aplicação da regra do alçamento por meio de uma análise 

multivariada, “que dará resultados mais precisos, porque ao mesmo tempo em que computa o 

efeito de uma variável independente, ela controla explicitamente o efeito de todas as outras 

variáveis independentes conhecidas” (GUY & ZILLES, 2007, p. 34). 

Para delimitar os ambientes favoráveis e desfavoráveis ao alçamento, é necessário, antes 

de tudo, conhecer os dados com os quais se trabalha, buscando entender o funcionamento da 

língua e interpretar os resultados de estudos fonético-fonológicos desenvolvidos sobre o tema. 

Assim, baseando-nos em pesquisas anteriores que visam à descrição do alçamento de médias, 

foram elencadas nove variáveis independentes linguísticas. As duas variáveis extralinguísticas 

seguiram a divisão metodológica proposta neste estudo: localidade e século. 

É importante frisar que as investigações que serviram de fundamentação para a 

constituição das variáveis analisadas partem de dados representativos da oralidade. Neste 

sentido, mesmo que o corpus deste trabalho seja de natureza diversa (escrita), entendemos que 

a motivação para a aplicação da regra de alçamento para as duas modalidades (oral e escrita) 

possa, em algum momento, dialogar. 

 

5.7.2.1 Variáveis Linguísticas e Extralinguísticas 

 

As variáveis linguísticas são aquelas que controlam os condicionantes estruturais que 

podem favorecer ou desfavorecer a aplicação da regra de alçamento. Neste estudo, os grupos 

de fatores controlados foram: (i) vogal da sílaba pretônica; (ii) vogal presente na sílaba seguinte; 

(iii) vogal da sílaba anterior; (iv) contexto da vogal-alvo no início do item lexical; (v) 

contiguidade da vogal-alvo em relação à vogal alta; (vi) coda silábica; (vii) contexto 

consonantal precedente; (viii) contexto consonantal seguinte, (ix) classe morfológica, (x) tempo 

e (xi) localidade. 

 

5.7.2.1.1 Vogal da Sílaba Pretônica 

 

Nesta variável, em específico, verificamos o percentual de aparecimento alçado das 

vogais médias altas em contexto pretônico, independentemente da posição, no intuito de 
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corroborar ou refutar os resultados que mostram ser a vogal anterior a mais propícia à aplicação 

da regra. 

Como nosso objetivo é a análise das vogais médias pretônicas <e> e <o>, descartamos 

dos fatores analisados as sílabas compostas de vogal central <a>, vogais médias baixas // e // 

e, evidentemente as vogais altas <i> e <u>. Assim, controlamos seis fatores, conforme 

demonstrado no quadro 9:  

 

Quadro 9 - Fatores da Variável Vogal da Sílaba Pretônica 
 

Fatores Exemplos 

/e/ corr<e>g<e>dor 

/o/ <o>p<o>ziçaõ89 

/e/ nasal <en>viada 

/o/ nasal c<on>celho 

Ditongo <oi>tenta 

Hiato nom<e>armos 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 

 

Nesse grupo de fatores, é possível verificar as variantes da variável dependente <e> e 

<o> na produtividade do fenômeno, além de considerar a pertinência dos contextos nasal, de 

ditongo e hiato para a aplicação da regra.  

Embora os casos de ditongos não sejam frequentemente testados em análises sobre o 

tema, optamos por incluí-los em nossa investigação, uma vez que encontramos sílabas nas quais 

havia uma possibilidade de alçamento em sequências que formavam ditongos. Entretanto, esse 

fator não se mostrou produtivo, tendo sido descartado na rodada multivariada. 

 

5.7.2.1.2 Vogal da Sílaba Seguinte 

 

De acordo com a maioria dos estudos sobre alçamento, o contexto de harmonização 

vocálica, cuja motivação é a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte, é o mais produtivo 

para a aplicação da regra. 

Neste estudo, a variável que controla a vogal presente na sílaba imediatamente seguinte, 

tônica ou não, compreende 12 fatores, sendo sete orais e cinco nasais: 

 

                                                 
89 Os exemplos contidos nos quadros foram retirados do banco de dados analisado; portanto, a grafia não foi 

atualizada e segue a mesma registrada nos manuscritos. 
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Quadro 10 - Fatores da Variável Vogal da Sílaba Seguinte 

 

Além de averiguar a produtividade dos contextos orais, mais especificamente das vogais 

altas <i> e <u> na sílaba seguinte, verificamos se os ambientes nasais produzem algum efeito 

na elevação das médias pretônicas, nos dados provenientes da escrita setecentista e oitocentista 

paranaense. É importante ressaltar que, neste estudo, adotamos os conceitos estabelecidos por 

Câmara Júnior (1970, p. 47) para quem as vogais nasais, no português, são compostas por dois 

fonemas que se combinam na sílaba: vogal + arquifonema /N/90. 

 

5.7.2.1.3 Vogal da Sílaba Precedente 

 

Embora este grupo de fatores não seja comumente controlado nos estudos em questão, 

optamos por incluí-lo nesta investigação em decorrência da pesquisa realizada por Vieira 

(1994), na qual se analisou o comportamento alçado das vogais médias em contexto postônico.  

Tendo em vista o processo de harmonização vocálica, testamos a possibilidade de 

ocorrer um comportamento inverso para os dados da escrita, ou seja, de a assimilação 

                                                 
90 Tal ressalva se faz pertinente, uma vez que esse é um assunto que causa certa polêmica nos estudos voltados às 

vogais portuguesas: a existência ou não de vogais nasais na língua portuguesa. De acordo com Câmara Júnior 

(1970, p. 47), o português admite duas nasalidades: a fonética e a fonológica. A nasalidade fonética acontece 

quando a vogal é nasalizada, ou seja, há “a assimilação à vogal nasal de uma sílaba seguinte”, como em juta ou 

cito. Já a nasalidade fonológica ocorre a partir da combinação do elemento nasal + o arquifonema /N/, na qual o 

arquifonema está imediatamente anterior à próxima sílaba, como ocorre em cinto e junto. Sendo assim, adotamos 

as nomenclaturas ‘vogais nasais’ ou ‘vogais nasalizadas’ como sinônimas, sempre nos referindo à combinação 

elemento vogal + /N/. Como nosso corpus é constituído de dados referentes à escrita, acreditamos que seja 

oportuno observarmos somente os casos de nasalização fonológica, uma vez que os casos que se referem à 

nasalização fonética provêm da oralidade.  

 

Fatores Exemplos 

Vogal /i/ F<e>lisberto 

Vogal /u/ p<o>pulosa 

Vogal /e/ s<o>sego 

Vogal /o/ d<e>scobriu 

Vogal /a/ d<e>svanecimento 

Vogais médias baixas // e // ele<o>terio ~ c<o>nforme 

Ditongo oral d<e>baixo 

Ditongo nasal s<e>não 

/a/ obs<e>rvancia 

/e/ p<e>rtemce 

/o/ pr<o>longadas 

/u/ n<e>nhum 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 



149 

 

progressiva dos traços vocálicos favorecer o processo de alçamento das vogais médias 

pretônicas. 

Para a análise desta variável, elencamos 12 fatores, ilustrados no quadro 11: 

 

Quadro 11 - Fatores da Variável Vogal da Sílaba Precedente 

 

 

5.7.2.1.4 Contexto da Vogal-Alvo no Início do Item Lexical 

 

De acordo com autores referenciais sobre o tema, a elevação das vogais médias 

pretônicas encontra contexto praticamente categórico quando essas vogais seguidas dos 

arquifonemas /N/ e /S/ se encontram em posição inicial. Porém, nesses contextos, os princípios 

que regem a elevação da vogal anterior diferem dos da posterior, segundo estudos recentes. 

Elencamos quatro fatores para esta variável, sendo eles: 

 

Quadro 12 - Fatores da Variável Contexto da Vogal-Alvo no Início do Item Lexical 

Fatores Exemplos 

e+/N/, o+/N/  <em>tregou  

e / o  <e>dital ~ <o>mitimos 

e+/S/, o+/S/  <es>pecial  

de- / des- <des>velado ~ <de>ferimento 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
 

Nosso propósito, nesta variável, é testar a produtividade do alçamento em contexto 

inicial, por isso, além dos ambientes descritos, acrescentamos o contexto em que as vogais se 

Fatores Exemplos 

/a/ am<o>tinar 

/e/ ver<e>ador 

/i/ lib<e>rdade 

/o/ cor<o>nel 

/u/ sup<e>riores 

/a/ anc<e>har 

/e/ emp<e>dia 

/i/ imp<o>restando 

/o/ cond<e>nados 

/u/ discunp<o>sturas 

Vogais médias baixas // e //  uniform<e>mente ~ set<e>centos 

Ditongo oral aut<o>ridades 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
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encontram sozinhas (#e- e #o). Os demais casos foram desconsiderados, sendo codificados 

como ‘sílaba interna’. 

 

5.7.2.1.5 Contiguidade da Vogal-Alvo em Relação à Vogal Alta 

 

Os trabalhos que tratam da elevação das médias pretônicas voltadas para a oralidade 

contemporânea não compartilham da mesma concepção em relação à contiguidade de uma 

vogal alta em relação à vogal-alvo para a produtividade do processo de harmonização vocálica, 

em específico. Enquanto para alguns, a contiguidade é um traço obrigatório para a elevação das 

médias pretônicas, para outros, a regra pode acontecer, independentemente da adjacência 

vocálica.  

Partindo do que vem sendo exposto, nesta variável, testamos apenas os itens lexicais 

que apresentam uma vogal alta <i> ou <u>, sem comprometimento com a posição (direita ou 

esquerda à pretônica) ou adjacência. Dessa forma, analisamos cinco fatores que consideramos 

relevantes: regressiva contígua (imediatamente à direita), progressiva contígua (imediatamente 

à esquerda), regressiva (não contígua) ou progressiva (não contígua), e progressiva e regressiva 

ao mesmo tempo: 

 

Quadro 13 - Fatores da Variável Contiguidade da Vogal Alta em Relação à Vogal-Alvo 

Fatores Exemplos 

Regressiva contígua p<e>dida ~ intr<o>duzidos 

Regressiva <e>mfermidades ~ t<e>stemunhas 

Progressiva contígua concid<e>raçaõ ~ sust<e>ntaçaõ 

Progressiva indep<e>ndente ~ uniform<e>mente 

Progressiva e Regressiva inp<o>ziçaõ 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
 

5.7.2.1.6 Coda Silábica 

 

No intuito de procurar vestígios de uma possível oralidade latente em registros escritos 

pretéritos, este estudo se baseia na descrição de grafemas em detrimento dos fonemas, trilhando, 

assim, um caminho um pouco diverso do que se vem percorrendo em relação às formas orais, 

entendendo que: 
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Os sistemas alfabéticos já pressupõem de saída uma intuição fonológica, uma 

vez que as letras representam mal ou bem o fonema, isto é, para inventariá-los 

torna-se mister desmembrar a sílaba em seus componentes a qual, tanto na 

fonação quanto na percepção, é um contínuo (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 

73).  

 

Dessa maneira, é possível, na decodificação, reproduzir mentalmente alguns sons 

próprios da oralidade e, assim, “ouvir o inaudível” (LASS, 2000 [1997], p. 45). Sem fugir da 

proposta inicial, na qual destacamos ser esta pesquisa de cunho fonético-fonológico. 

Nesta variável, em particular, os arquifonemas, ou se traçando um paralelo com os 

grafemas, os arquigrafemas, demandam um pouco mais de intuição fonológica, a saber, nas 

representações ortográficas de /R/ e /S/ em final de sílaba interna, ou seja, na posição de coda 

silábica. Dessa forma, utilizamos os fundamentos de Scliar-Cabral (2003) e consideramos 

apenas a representação grafemática para as codificações dos arquifonemas /S/ e /R/. Por esse 

motivo, os fonemas que podem representar os sons de /S/, em travamento silábico, foram 

codificados considerando apenas o grafema <s>. E a coda em /R/ apenas como o grafema <r>. 

O contexto nasal foi analisado segundo o exposto por Scliar-Cabral (2003), razoando as 

representações nasais de <m> em final de sílaba e antes de p e b, e de <n> antes de outras letras 

que representam as demais consoantes. 

A coda em /l/ foi tratada como semivogal []. Além das codas analisadas, também 

testamos a produtividade das sílabas abertas e fechadas. Assim, as sílabas que não apresentaram 

as codas referidas foram separadas em abertas, que terminam por vogais, e fechadas, que 

terminam por consoantes. 

Os fatores elencados para esta variável seguem no quadro 14: 

 

Quadro 14 - Fatores da Variável Coda Silábica 

Fatores Exemplos 

Sílaba aberta p<e>so  

Sílaba fechada af<e>ctadas 

Nasal <e>ncarregadas 

/R/ B<e>rnardo 

/S/ c<o>stume 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
 

5.7.2.1.7 Contexto Consonantal Adjacente 
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Consideramos, principalmente, que a elevação das médias pretônicas não está somente 

associada à regra de harmonia vocálica, mas é, sobretudo, um processo de redução de vogais, 

associado à consoante adjacente. Como, neste estudo, consideramos os grafemas, optamos por 

delegar a um segundo momento, a depender da demanda estatística, a descrição do ponto e/ou 

modo de articulação das consoantes, investigando cada segmento consonantal como um fator 

separado. Essa escolha se deve ao fato de preferirmos analisar a priori o verdadeiro efeito de 

cada grafema consonantal sobre as pretônicas médias altas. Ademais, presumimos que em um 

trabalho no qual são analisados grafemas, é possível que o efeito de algum segmento 

consonantal específico possa ficar oculto em meio ao conjunto fonético-fonológico. 

Em razão da natureza de nosso objeto, foi necessário realizar um tratamento cuidadoso 

de descodificação91 dos dados, uma vez que encontramos na língua portuguesa grafemas 

diferentes que representam os mesmos sons, ou ainda dois grafemas representando o mesmo 

som, quando combinados. No primeiro caso, temos como exemplo o grafema <s> em início de 

vocábulo, como em <s>uborno, cujo som pode ser verificado também em ca<ç>oou, 

representado pelo grafema <c> cedilhado. No segundo caso, podemos citar os dígrafos que 

combinados representam um som, como em a<ss>istiu ou cre<sc>eu. Dessa forma, 

codificamos cada grafema com um símbolo diferente, traçando sempre o paralelo grafema-

fonema, que pode ser recuperado no momento da análise. Vale lembrar que, neste estudo, 

entendemos grafema “como uma ou mais letras que representam um fonema [...]” (SCLIAR-

CABRAL, 2003, 27). 

Importante mencionar que consideramos a ortografia empregada nos documentos, 

portanto, se um item lexical foi grafado com um grafema a mais, como em <ancehar>, na 

codificação levamos em conta a letra ‘h’ após a vogal <e>, da mesma maneira que no item 

<xegar>, consideramos o grafema ‘x’, foneticamente correspondente a //. 

Separamos esta variável em ‘contexto consonantal precedente’ e ‘contexto consonantal 

seguinte’. Apresentamos o primeiro quadro com os fatores contemplados nesta variável, 

especificando os grafemas, seus respectivos fonemas, e os exemplos extraídos do corpo textual 

analisado nesta investigação: 

 

1) Consoante Adjacente Precedente 

 

                                                 
91 Segundo Scliar-Cabral (2003, p. 80), o processo de descodificação se baseia no reconhecimento e identificação 

das “letras que representam os grafemas e seus respectivos valores para que se dê a busca das palavras e seu acesso, 

no sistema da língua portuguesa do Brasil”. 
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Quadro 15 - Fatores da Variável Consoante Adjacente Precedente 

Grafemas Fonemas Exemplos 

b /b/ lib<e>rdade 

d /d/ d<e>liberar ~ d<i>scobriu 

f /f/ f<e>lecite 

v /v/ fav<o>rece 

p /p/ inp<o>/ziçaõ 

t /t/ int<e>nder ~  t<i>zoureiro 

h // h<o>/nra 

x // - início de vocábulo x<e>/gamos 

z /z/ - início de vocábulo; 

     - início de sílaba antes de 

vogal. 

aprez<e>ntada 

z<e>/llozo 

x /z/ - palavra iniciada por /e/ e o 

x    iniciar a sílaba seguinte 

ex<e>cuçam 

s /z/- entre vogais pr<e>sentemente 

s /s/ - início de sílaba e antes de 

/e/ 

s<e>rvido 

c /s/ c<e>rtidaõ 

sc /s/ esc<e>lentíssimo 

xc /s/ exc<e>dendo 

ss /s/ ness<e>ssario 

c /k/- antes de /o/ c<o>luna 

rec<o>lher 

qu /k/ - quando dígrafo, antes de 

/e/ 

qu<e>rendo 

q+u /k/ frequ<e>nte 

g //- antes de /e/ mag<e>stade 

g /g/- antes de /o/ alg<o>daõ 

g+u /g/ agu<e>nte 

j // j<o>sé 

l /l/ - início de sílaba e vocábulo 

    - encontro consonantal 

l<e>var 

fl<o>rente 

m /m/ - início de vocábulo e 

sílaba interna  

m<e>ncionada 

sem<e>lhantes 

n /n/ - início de sílaba n<e>sessidade 

ch // ch<e>gara 

nh // conh<e>cimento 

r /R/ r<e>cear 

R<o>drigues  

morr<e>ria 

r // - entre vogais 

    - encontro consonantal 

favor<e>cida 

pr<e>sente 

Fronteira silábica e Ausência 

de consoantes 

# 

 

#<e>leitores 

repre<e>nsaõ 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 

 

2) Consoante Adjacente Seguinte 
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Nesta variável, optamos por desconsiderar os grafemas relacionados às codas silábicas, 

uma vez que as contemplamos na variável ‘Coda’. Assim, somente foram analisadas 

quantitativamente as consoantes que compuseram ataques em sílabas seguintes. 

 

Quadro 16 - Fatores da Variável Consoante Adjacente Seguinte 

Grafemas Fonemas Exemplos 

b /b/ d<e>baixo 

d /d/ m<o>derada ~ <e>dital 

f /f/ <o>ferece  

v /v/ f<e>vereiro 

p /p/ d<e>pois ~ p<o>pulosa 

t /t/ m<o>tivo 

h // pr<o>hibiçaõ ~ anc<e>har 

x // v<e>xaçoens 

z /z/ - início de sílaba antes de vogal inp<o>ziçaõ 

s /z/ - entre vogais d<e>zempenho 

s /s/- início de sílaba p<o>sebelidade 

c /s/ n<e>cessarios 

sc /s/ fal<e>scido 

xc /s/ <e>xcelencia 

Ç /s/ fal<e>çido 

s /s/- antes de vogais /e/, /i/ p<o>sivel 

c /k/ - antes de vogais /u/, /o/, /a/ 

- antes de l, r (encontro consonantal) 

<o>cularmente 

d<e>clarar 

s<e>cretaria 

qu /k/ - quando dígrafo, antes de /e/ e /i/ <e>quiparando 

qu /k/ fr<e>quente 

g // - antes de /i/ e /e/ r<e>gimento 

g /g/ - antes de /u/, /o/, /a/ 

 

s<e>gundo 

r<o>gar 

gu /g/ - em dígrafos s<e>guinte 

j // pr<e>juizo ~ fest<e>jar 

l /l/- início de sílaba desv<e>lado ~ dev<o>lutas 

m /m/ - início de sílaba interna depois 

de vogais e consoantes 

r<e>mete 

n /n/ 

- início de sílaba 

m<e>nor 

lh // m<e>lhor ~ rec<o>lher 

ch // c<o>chilo 

nh // n<e>nhum 

r // - entre vogais def<e>rença ~ concid<e>ração 

Vogais Hiato l<e>onardo ~ repr<e>ensaõ 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
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5.7.2.1.8 Classe Morfológica 

 

Para além do aspecto estrutural, pesquisas como a empreendida por Viegas (1987, 2001) 

e Viana (2008) apontam para a relevância da história do item lexical no processo de alçamento, 

levantando a discussão que emerge entre os teóricos neogramáticos e difusionistas. 

Nestes dados, ampliamos o foco de análise do fenômeno do alçamento considerando, 

além do aspecto fonético, também a perspectiva histórica, direcionando o olhar para questões 

de ordem gramatical, no intuito de obter resultados possivelmente mais confiáveis, por não 

estarem limitados a apenas um viés teórico. 

Delimitamos os dados desta variável em apenas dois fatores: verbos, independentemente 

da conjugação à qual pertencem, e não-verbos, no qual agregamos os itens lexicais das classes 

dos substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções e numerais. 

 

Quadro 17 - Fatores da Variável Classe Morfológica 

Fatores Exemplos 

Não-verbo harm<o>nia ~ <e>leitores 

Verbo <e>mpregamos ~ <o>rdenou 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
 

5.7.2.1.9 Tempo 

 

Como este trabalho está voltado para a descrição de variações ortográficas presentes em 

manuscritos notariais de séculos passados, utilizamos o preceito basilar da sociolinguística 

variacionista ‘as línguas mudam no tempo e no espaço’, para delimitar as variáveis 

extralinguísticas testadas. Portanto, consideramos esses dois grupos de fatores (tempo e 

localidade) na análise multivariada dos dados. 

Os dados foram agrupados de acordo com a datação constante dos manuscritos que 

compõem o corpo documental desta pesquisa: século XVIII e século XIX, conforme exposto 

no quadro 18: 

 

Quadro 18 - Fatores da Variável Tempo 

Fatores Exemplos 

Século XVIII V<e>risimo 

Século XIX Pat<e>rnal 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
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Seguramente, este estudo não tem como propósito verificar mudanças linguísticas 

temporais como é o caso, por exemplo, do pronome ‘você’, que passou por transformações ao 

longo do tempo; mas de averiguar a frequência de palavras alçadas nos séculos analisados, 

visando, sobretudo, a apurar a relevância desta variável para o fenômeno em questão. 

5.7.2.1.10 Localidade 

 

Devido à significativa importância do aspecto geográfico para a realização de vogais 

alçadas em pesquisas voltadas para a oralidade contemporânea, acreditamos ser pertinente testar 

o comportamento dessas vogais considerando o local de onde os manuscritos provêm. 

Foram selecionadas cinco antigas vilas paranaenses desse período: Antonina, 

Guaratuba, Paranaguá, Castro e Curitiba, que compreendem a porção do litoral, Campos Gerais 

e de Curitiba, de acordo com a divisão mesorregional do Paraná. 

 

Quadro 19 - Fatores da Variável Localidade 

Fatores Exemplos 

Antonina int<e>ligenciados 

Castro <i>nbarasarmos 

Curitiba r<e>fragavel 

Guaratuba b<e>nemerita 

Paranaguá alm<o>taceis 

Fonte: Banco de itens lexicais com vogais pretônicas que compõem a tese. 
 

Em relação ao espaço geográfico, frisamos que, embora as pesquisas sobre a oralidade 

comumente considerem as especificidades dos falares regionais, nesta pesquisa, baseada em 

dados escritos, buscamos identificar a frequência de registros alçados em cada uma das vilas 

elencadas, e a relevância desta variável para a produtividade do fenômeno. 

 

5.7.3 Intepretação Lexical 

 

Além do contexto estrutural do vocábulo, a recorrência lexical e paradigmática foi 

considerada a partir da frequência de tokens e types na seção 6.5 Uma breve interpretação 

lexical, com o intuito de verificar a relação frequência lexical X variação, voltando nosso olhar 

para a motivação difusionista na atuação da regra de alçamento. 
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A frequência de tokens considera o número de ocorrências de determinado item, num 

texto corrido, ou seja, o total de tokens estabelece a frequência desse item lexical. Na frequência 

de types, os vocábulos são analisados segundo sua forma dicionarizada, como por exemplo, os 

verbos no infinitivo, o número singular e o gênero masculino em substantivos e adjetivos. 

Exemplificando, em andar, andaria, andariam e andavam, contam-se quatro tokens, 

relacionados a dois types, de andar ou and: um type de verbos no singular (andar, andaria), e 

um type de verbos no plural (andariam e andavam) (LEAL & BISOL, 2017). 

Optamos pela descrição da frequência de types por verificar a repetição de paradigmas 

com a vogal média alçada, e a descrição de tokens é praticamente indispensável em um estudo 

que trata de um número reduzido de itens lexicais.  

 

5.8 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Após delimitarmos as variáveis elencadas para a análise dos dados, procedemos à 

codificação dos itens lexicais que apresentaram uma vogal média alta em posição pretônica. 

O processo de codificação é requisito básico para que se possa trabalhar com o programa 

estatístico GOLDVARB X. Cada uma das sílabas pretônicas presentes nos itens lexicais foi 

codificada seguindo uma ordem pré-estabelecida: variável dependente > variáveis operacionais. 

Assim, o vocábulo filis ficou codificado conforme o esquema 9: 

 

(9) 

 

                 Fonte: Banco de codificações que compõem a tese. 

 

A codificação é lida da seguinte maneira para a Variável Dependente: (A) presença de 

alçamento > (e) da vogal média pretônica <e>; Na sequência, para as Variáveis Operacionais: 

(!) a vogal presente na sílaba seguinte é a alta <i>; > (9) possui uma consoante antecedendo a 

pretônica; > (@) a vogal-alvo está na posição interna; > (1) possui uma vogal alta à sua direita, 
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na posição regressiva contígua; > (@) é uma sílaba aberta; > (f) possui a consoante ‘f’ na 

posição precedente e > (L) a consoante ‘l’ na posição seguinte; > (@) pertence à classe dos 

nomes; > (8) foi registrada no século XVIII; e > (G) na localidade de Guaratuba92.  

Quando a palavra apresenta mais de uma sílaba pretônica contendo uma vogal média 

alta, a codificação se estende, acrescendo o total de itens analisados. Por exemplo, na palavra 

reprezentante, codificamos as sílabas <re>, <pre> e <zen>, somando três codificações 

diferentes para o mesmo item lexical. 

Após a codificação, separamos os itens de acordo com a vogal-alvo selecionada: (i) 

vogal <e> e (ii) vogal <o>. Cada um dos arquivos em txt. foi rodado separadamente no 

programa estatístico Goldavarb X. 

 

5.8.1 O Tratamento Estatístico 

 

A união dos preceitos variacionistas sincrônicos com as análises que buscam o 

entendimento diacrônico dos fatos linguísticos rompe com a velha dicotomia saussureana e 

permite compreender “a dinâmica social e contextual da mudança linguística e afirmar a relação 

de implicação entre variação e a mudança linguística. [...]” (MAIA, 2012b, p. 534). Assim: 

 

Incorporou-se o tratamento quantitativo dos materiais e as frequências 

relativas das formas coexistentes num determinado momento histórico como 

parte essencial das análises diacrónicas, inclusive das que tomam como 

objecto de estudo os dados contidos em textos de fases pretéritas (MAIA, 

2012b, p. 534). 

 

Dessa forma, utilizamos como ferramenta analítica o modelo proposto por Labov (1969) 

e Cedergren & Sankoff (1974)93, que indica em pesos relativos o índice de variabilidade do 

fenômeno estudado, a depender dos contextos linguístico e extralinguístico testados em cada 

variável, chamado de regra variável. Neste modelo “um conjunto de várias observações da 

variável em questão vai reproduzir a distribuição probabilística das regras variáveis e dos 

contextos que as afetam” (GUY & ZILLES, 2007, p. 102). 

Nesta investigação, utilizamos o programa computacional Goldvarb X (3.0b3) – uma 

versão do Goldvarb 2001, que faz parte do pacote VarbRul, desenvolvido por Pascale Rousseau 

& Sankoff, em 1978. 

                                                 
92 A relação de itens lexicais codificados se encontra encartada em CD, no apêndice deste estudo. 
93 Apud Guy & Zilles (2007). 
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De acordo com Scherre (2012, p. 4), a ferramenta estatística “mede o efeito relativo dos 

fatores das variáveis independentes ou grupo de fatores, projetando pesos relativos associados 

a cada fator de cada variável independente em sucessivas análises [...]”. Embora seja um 

facilitador do trabalho sociolinguístico, a autora explica que não basta termos em mãos números 

sem o domínio dos dados analisados, uma vez que algumas questões dependem do 

conhecimento/experiência prévia e natureza dos dados: 

 

[...] é importante salientar que todas as ferramentas estatísticas utilizadas têm 

subjacentes testes de significância estatística, mas estas ferramentas não 

devem nem podem ser usadas de forma ingênua, senão corremos o risco de 

estarmos usando números sem nenhum significado linguístico. Mais do que 

isto, as ferramentas estatísticas, como o próprio nome diz, são apenas 

ferramentas e elas não falam por si. As hipóteses linguísticas, baseadas em 

teorias pertinentes, são imprescindíveis e, sem elas, o entendimento do 

fenômeno linguagem não avança e nada faz sentido (SCHERRE, 2012, p. 7). 
 

Para dar início à análise estatística é necessário ter em mãos o arquivo de dados já 

codificados em .txt ou tkn. Esse arquivo será copiado para a janela principal do programa 

UNTITLED.TKN. Abaixo da janela principal aparece uma janela secundária, denominada 

FACTOR SPECIFICATION, na qual serão inseridas as variáveis testadas na rodada atual e os 

códigos de seus respectivos fatores, ou também, para facilitar o trabalho do pesquisador, é 

possível acionar a ferramenta GENERATE FACTOR SPECIFICATIONS. Então, o programa 

copiará todos os fatores especificados nos códigos presentes no arquivo de dados. Como todo 

trabalho minucioso pode levar a pequenos erros, o Goldvarb X disponibiliza a ferramenta 

CHECK TOKENS, que verifica erros grosseiros de codificação, permitindo ao pesquisador a 

correção no próprio programa, sem a necessidade de voltar ao arquivo de dados. Nesta etapa, o 

pesquisador é alertado se o que foi especificado na janela secundária está de acordo, ou não, 

com os tokens copiados para a janela TKN. O Goldvarb X não permite que sejam feitas rodadas 

sem antes retificar qualquer token incorreto. Quando não há arquivos a serem recodificados, 

basta solicitar o arquivo de condições .cnd no comando NO RECODE, e proceder à primeira 

rodada. O arquivo de condições “consiste em explicitar que grupos de fatores serão 

considerados na rodada em questão e, dentro dos grupos, que fatores serão considerados, 

ignorados, amalgamados, etc.” (GUY & ZILLES, 2007, p. 150). Scherre (201094) explica que 

“o arquivo de condições deve ser editado e criteriosamente conferido pelo pesquisador, também 

                                                 
94 Guia rápido de utilização do GOLDVARB X, produzido por Scherre, Cardoso e Lucca (2010), que pode ser 

acessado no blog do Grupo de Estudos Avançados em Sociolinguística (GEAS), da Universidade de Brasília. Sem 

paginação. Disponível em <http://geasunb.blogspot.com.br/> Acesso em 10 mar. 2017. 

http://geasunb.blogspot.com.br/
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pode ser modificado diretamente”, por isso “o pesquisador deve ter domínio claro de todas as 

recodificações que deseja fazer”. Caso não haja nenhuma alteração a ser feita no arquivo de 

condições, o investigador pode obter os primeiros resultados de sua análise (.res) por meio do 

comando LOAD CELLS TO MEMORY. Nesta etapa, o programa disponibiliza os números e 

dados percentuais relativos e absolutos referentes às variáveis analisadas, bem como os 

primeiros conflitos, como fatores que possuem apenas uma ocorrência de variação do fenômeno 

estudado, ou nenhuma, gerando knock-out. Esses números fornecem o primeiro resultado da 

pesquisa quantitativa. 

Os nocautes correspondem a uma frequência de 0% ou 100%, em um dos fatores 

analisados, em determinada variável em relação à variável dependente. Esses nocautes são um 

problema para o programa estatístico, porque: 

 

[...] a matemática da análise inclui cálculos em que, num dado momento, se 

procede a uma divisão pela fração de aplicações e, noutro momento, pela 

fração de não-aplicações. Se uma dessas frações é equivalente a zero, cria-se 

a violação de um princípio básico da matemática de números reais: não se 

pode dividir por zero. Portanto, qualquer nocaute nos dados precisa ser 

excluído dos cálculos de pesos relativos (GUY & ZILLES, 2007, p. 158).  

 

Não há como seguir a análise quantitativa antes de resolver o que fazer em relação aos 

fatores nocauteados, que podem ser excluídos ou amalgamados, dependendo do número de 

ocorrências obtidas no fator. De acordo com Guy & Zilles (2007), a quantidade de dados é a 

primeira coisa a ser considerada em um arquivo de condições, uma vez que muitos nocautes 

estão associados à escassez de dados. Por isso, é importante que o investigador tenha pleno 

conhecimento de seus dados antes, durante, e depois da análise estatística. Só assim será 

possível obter resultados confiáveis sobre o fenômeno analisado.  

Quando o pesquisador já tiver em mente um caminho a ser tomado naquele momento 

da análise, o programa oferece o comando RECODE SETUP, no qual são apontadas as 

modificações necessárias para que a próxima etapa seja atingida. Após as considerações feitas, 

é só solicitar ao programa que releia as células. Resolvidos os problemas iniciais, é possível 

obter os cálculos em pesos relativos considerando as inter-relações entre as variáveis que atuam 

na regra variável. 

Os pesos relativos calculam “os efeitos dos fatores de cada grupo em relação ao nível 

geral de ocorrência das variantes e resultam de uma análise multivariada” (GUY & ZILLES, 

2007, p. 211), portanto, os resultados numéricos disponibilizados são diferentes daqueles 

números relativos e absolutos alcançados na primeira etapa. Aqui, os números consideram, 
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simultaneamente, a distribuição dos dados em relação a todas as variáveis analisadas. Esse peso 

relativo é calculado a partir das rodadas denominadas de step up e step down. Na rodada step, 

o programa testa a significância de cada variável independente em relação à variável 

dependente, e o resultado é computado em peso relativo, input (uso geral da regra, ou medida 

geral de aplicação da regra) e log-likelihood (logaritmo de verossimilhança), que mede “a 

qualidade da aproximação entre o modelo – representado pelos pesos – e os dados observados” 

(GUY & ZILLES, 2007, p. 164).  

Para obter as rodadas step, é necessário solicitar na janela TKN a função BINOMIAL, 

UP AND DOWN. Nessa etapa, o programa combina os grupos de fatores até que todos sejam 

analisados. Ao final, a melhor rodada quantitativa é apontada no step up, mostrando as variáveis 

que foram consideradas, estatisticamente, relevantes para a aplicação da regra testada. Após o 

step up, o programa inicia o processo inverso, ou seja, o step down, para verificar se os grupos 

que foram eliminados no step up não são realmente significativos. Ao final dessas etapas, são 

apontadas as variáveis independentes relevantes para a variável dependente. Geralmente, os 

grupos eliminados no step up são apontados no step down. Todavia, quando se tratar de análises 

complexas (com muitos grupos de fatores) pode acontecer de os dois lados não coincidirem. Se 

a pesquisa demandar o cruzamento das variáveis, basta escolher a opção CROSS 

TABULATION, na janela TKN, no menu CELLS. Esse comando é utilizado em razão da baixa 

ou nenhuma ortogonalidade entre os fatores. 

A interpretação dos pesos relativos resulta de uma análise multivariada, diferentemente 

dos resultados percentuais e absolutos, que são univariados. De acordo com Guy & Zilles 

(2007), o resultado em peso relativo é considerado neutro quando é igual ou inferior a 0,500, 

favorecedor acima de 0,500, e desfavorável abaixo dessa marca. Os resultados que mostram os 

pesos de 0,000 e 1,000 são considerados casos categóricos e, portanto, não evidenciam variação, 

por isso devem ser excluídos das análises. Entretanto, a interpretação dos resultados vai 

depender de cada pesquisa, e os números devem ser considerados isoladamente.  

Neste capítulo, atentamos para as principais características de nosso objeto de estudo: 

os manuscritos. Inicialmente, expomos algumas considerações sobre os projetos que tratam de 

pesquisas que utilizam como objeto de análise os manuscritos pretéritos. Em seguida, 

discorremos, em dados gerais, a respeito das especificações do corpus, caracterizando a forma 

de edição contemplada. Detalhamos o foco da pesquisa, delimitando as variáveis testadas: 

dependente e independente, bem como o método de análise, desde a separação dos itens lexicais 

até a codificação, e a ferramenta estatística utilizada na sistematização e análise dos dados. O 
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momento seguinte é o de expor, discutir e confrontar os resultados obtidos neste estudo com 

alguns trabalhos que se dedicaram ao tema aqui investigado. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

“Os números não são a resposta a nenhuma de nossas perguntas eles são apenas estatísticas 

inferenciais adicionais que podemos usar como indicadores empíricos na nossa busca por 

resposta” (GUY & ZILLES, 2007, p. 42). 

 

CAPÍTULO VI 

6.1 ALGUNS COMENTÁRIOS 

 

As investigações que se debruçam sobre registros antigos, basicamente, descrevem 

processos que acometem o sistema vocálico, sem buscar as motivações ou ilustrar números de 

ocorrências, o que pode justificar a escolha teórica e metodológica desta pesquisa.  

Cientes dos percalços que poderiam acometer este estudo, lançamo-nos neste caminho 

ainda pouco trilhado, com o objetivo de apresentar um modo diferente de descrever e analisar 

dados pretéritos, buscando proporções estatísticas a respeito do alçamento de médias 

pretônicas.  

Na sequência, descrevemos os resultados provenientes da primeira submissão dos dados 

ao programa estatístico, como o número total de itens lexicais que apresentam contexto 

pretônico que constam do corpo textual, os impasses iniciais, as decisões tomadas para a 

resolução desses impasses, e os primeiros percentuais disponibilizados sobre o objeto de estudo. 

Após essa prévia, descrevemos as etapas empreendidas na análise e interpretação dos 

resultados, expondo os números e realizando cotejos, ora com dados provenientes da oralidade 

contemporânea, no intuito de buscar referências linguísticas no presente para elucidar fatos 

linguísticos passados, ora com dados que se assemelham aos nossos. 

A partir disso, talvez seja possível conjecturar sobre prováveis vestígios de uma 

oralidade oitocentista e novecentista em território paranaense, imortalizados pelas penas de 

escribas, responsáveis por deixar os rastros que procuramos investigar nos documentos das vilas 

onde viveram ou passaram, perpetuando a memória linguística do português brasileiro.  

 

6.2 OS PRIMEIROS RESULTADOS 
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Após a etapa de codificação, os dados foram lançados no programa computacional 

Goldvarb X, para dar início à análise binária, que disponibiliza os primeiros números gerais e 

percentuais sobre a amostra testada. 

A primeira rodada forneceu o total de pretônicas em contexto de vogal anterior e de 

vogal posterior, o número de elevação e manutenção dessas vogais, os valores percentuais 

atribuídos a cada um dos fatores elencados, bem como os primeiros obstáculos da análise: os 

nocautes. Como o programa entende os casos de nocaute como problemas estatísticos, não é 

possível avançar na análise sem antes traçar a melhor estratégia para solucioná-los. Dessa 

forma, optamos por reter em nossa amostra os fatores com nocaute, amalgamando-os a outros 

fatores semelhantes, sem nocaute, seguindo critérios linguísticos e teóricos. Quando não houve 

pertinência teórica para a combinação dos fatores, decidimos excluir o fator com nocaute das 

rodadas seguintes, recodificando-o como ‘não aplicável’95. As variáveis ‘Classe Morfológica’, 

‘Tempo’ e ‘Localidade’ não apresentaram nocautes para ambas as vogais. 

Desconsideramos, dos grupos de análise, todos os fatores que computaram apenas um 

caso de variação, entendendo que apenas um registro alçado em um contexto específico, 

utilizado por apenas um escriba, não é expressivo para o estudo que visa à sistematização 

estatística de dados, diferentemente do que ocorre em estudos dialetológicos. 

A soma dos dados das cinco vilas paranaenses, nos séculos XVIII e XIX, apontou um 

total de 8.223 itens contendo uma vogal média alta átona. Desse montante, 8.021 mantiveram 

a vogal média, em detrimento de 202 casos de palavras alçadas. A vogal anterior <e> apresentou 

126 itens elevados. A vogal posterior <o> não demonstrou a mesma produtividade da anterior, 

em números gerais, computando 76 elevações. 

Constatamos que a variável ‘Vogal da Sílaba Pretônica’ era uma subcategoria, 

principalmente da variável ‘Coda Silábica’, uma vez que havia confluência de fatores e, na 

rodada multivariada, geraria problemas de ortogonalidade. De acordo com Guy & Zilles (2007, 

p. 166), para que os grupos de fatores sejam ortogonais, eles “devem co-ocorrer livremente, e 

não ser sub ou supercategorias uns dos outros”. Para o bom andamento da análise da regra 

variável, é necessário que os valores atribuídos a um grupo sejam independentes, isto é, eles 

devem se distribuir “de maneira que, tanto quanto possível, cada fator em um grupo possa co-

ocorrer com cada fator em todos os outros grupos. E cada um deve representar uma restrição 

logicamente separada e isolável” (GUY & ZILLES, p. 38, grifos nossos).  

                                                 
95 Quando recodificamos no arquivo de condições determinado fator como ‘não aplicável’, o programa não realiza 

cálculos para aquele fator em relação àquele grupo (GUY & ZILLES, 2007, p. 57). 
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Inicialmente, pretendíamos controlar, na variável “Vogal da Sílaba Pretônica’, a atuação 

da regra de alçamento das vogais médias em contexto oral, nasal, de ditongo e hiato, no intuito 

de corroborar ou refutar os resultados que mostram ser a vogal anterior a mais propícia à 

aplicação da regra, independentemente do contexto. Entretanto, essa variável passou a 

constituir apenas um grupo de controle, uma vez que os fatores componentes do grupo também 

podem ser testados na variável ‘Coda Silábica’ (nasal X oral) e ‘Consoante Adjacente Seguinte’ 

(hiato). Partindo disso, optamos por excluí-la da análise multivariada, e descrevermos, neste 

momento da análise, os números gerais e percentuais referentes a esse grupo de fatores, 

esboçados no Gráfico 1: 

 

               Gráfico 1 - Alçamento das Vogais Médias em Contexto Oral, Nasal, Hiato e Ditongo96

 

  Fonte: Resultados provenientes do banco de dados dos séculos XVIII e XIX que compõem a tese. 

 

Os contextos nasais apresentaram 36 casos de aplicação da regra, sendo 33 (7%) deles 

provenientes dos dados da vogal <e> (<in>viar, <in>xeo). O ambiente de <o> mostrou ser 

quase improdutivo (0,8%), com apenas três ocorrências de elevação, em c<um>prendido e 

disc<um>pusturas (2 oc.). Contabilizamos, na amostra analisada, 16 casos de aplicação da 

regra em contexto de hiato (L<i>onardo, ver<i>ador), sendo apenas um nos dados da vogal 

<o>, em cax<u>ieira (8,9%). Os ditongos apresentaram nocaute dos dados, com 100% de 

manutenção das médias para ambas as vogais.  

Os números mostram que, embora a vogal anterior em contexto nasal não tenha 

computado o maior número de itens alçados, o percentual de 7% coloca esse contexto como 

produtivo, ficando atrás somente dos hiatos (8,9%), em detrimento da vogal posterior <o> nasal, 

com o percentual de 0,8%. Em relação às vogais orais, a média calculada entre a manutenção e 

aplicação da regra não deixa dúvidas de que, nesta amostra, a vogal <o> foi mais produtiva, 

                                                 
96 As rodadas das vogais <e> e <o> foram realizadas separadamente, no entanto, neste momento da descrição dos 

resultados, optamos por agrupar os resultados. 
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computando o percentual de 4,1% em detrimento de 1,6% de <e>. Esse dado vai de encontro à 

maioria dos trabalhos voltados à oralidade, como os de Bisol (1981), Viegas (1987), Kailer 

(2008)97 e Avelheda (2013)98, para quem as vogais anteriores são mais suscetíveis à aplicação 

da regra. Já para Klunck (2007) e Cruz (2010), que analisaram o alçamento das vogais médias 

sem motivação aparente, os resultados convergem, tendo a vogal média posterior o maior índice 

de produtividade. De acordo com Cruz (2010, p. 88), como se trata de uma pesquisa que exclui 

os dados com harmonização vocálica, esse comportamento era esperado, e pode ser explicado 

pelo fato de “as vogais [o] e [u] serem articuladas na parte posterior do trato oral, em um espaço 

articulatório menor do que o das vogais [e] e [i]”. 

Conforme demonstram alguns trabalhos sobre o tema, como o de Bisol (1981) e Viegas 

(1987, 2001), o ambiente nasal é contexto quase categórico para a elevação da média anterior 

/e/, se estiver em início de sílaba, ou seja, sem ataque preenchido. Para Bisol (1981), a condição 

de nasalização da vogal /e/ tende a aproximar a vogal anterior da vogal alta /i/; para Viegas 

(2001), esse contexto é praticamente categórico.  

Em relação ao hiato, Bisol (1981, p. 35) afirma que esse ambiente é verificado em 

registros do século XVI, atestado por Fernão de Oliveira (1536), e, no dialeto gaúcho, tornou-

se uma regra variável, ouvindo-se teatro ~ tiatro, geada ~ giada, real ~ rial, ideal ~ idial, doente 

~ duente, toalha ~ tualha, joelho ~ juelho, etc. Lemos (2003, p. 151)99 assinala a relevância 

desse fator como favorecedor do alçamento da vogal média /e/, no entanto, ao verificar que 

houve a ocorrência de elevação em peão e não em leão, o autor afirma que “o fator estrutural 

não deve ser entendido como a única explicação para a mudança sonora em questão”.  

Os resultados de pesquisas que se debruçam sobre manuscritos formais, como os de 

Oliveira (2005), Toniolo (2007)100 e Fachin (2011) atestam maior frequência de itens alçados 

no contexto de vogal anterior, diferentemente do que evidenciam os resultados desta 

investigação. Compartilha o mesmo índice de aproveitamento da vogal <e> os resultados de 

Magalhães (2013), que analisou, além de documentos notariais, cartas informais. 

                                                 
97 O trabalho de Kailer (2008) se encontra descrito em Bençal (2012). 
98 Avelheda (2013) considerou em suas análises três possíveis condicionadores para a elevação das médias 

pretônicas na região de Nova Iguaçu, RJ: condicionamento lexical, harmonização e redução vocálica. A autora 

ressalta que o condicionamento fonético atua mais fortemente entre as anteriores, embora tenham sido constatados 

indícios de condicionamento lexical. Já entre as posteriores, o aspecto difusionista sobressaiu, em detrimento do 

fonético.  
99 A pesquisa realizada por Lemos (2003) contou com 64 informantes da cidade de Divinópolis, MG. A partir da 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, o autor informa que o alçamento das médias pretônicas apresenta 

evidência de condicionamento fonético, no entanto, tal perspectiva não esclarece de modo definitivo a 

implementação da mudança. 
100 O estudo de Toniolo (2007) está descrito em Bençal (2012). 
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Nos dados de Oliveira (2005), a elevação da vogal <e> oral ocorreu em 1.904 vocábulos, 

contra 332 da vogal <o>. Nos manuscritos de Toniolo (2007), as pretônicas apresentaram 54 

itens alçados, sendo 33 deles no contexto de vogal <e> oral e apenas 11 no contexto de <o>. 

As ocorrências de elevação em ambiente nasal ficaram restritas à vogal <e>, com 10 

alçamentos. Nos dados de Fachin (2011), houve 58 variações de <i> por <e> contra apenas 17 

de <u> por <o>. 

Em dados numéricos, nossa amostra segue a tendência das pesquisas mencionadas, no 

entanto, ao apontar o percentual de aproveitamento da regra, discordamos dos resultados 

apontados, pelo menos para o ambiente oral. Tal constatação refuta a hipótese inicial desta 

investigação, de que o índice de aproveitamento da regra seria maior no contexto de <e>, 

conforme mostram os resultados de pesquisas que utilizam como corpora manuscritos 

pretéritos. No entanto, ao compararmos os dados desta amostra aos das investigações que tratam 

do alçamento sem motivação aparente, os resultados foram equivalentes.  

Após essa primeira etapa, procedemos à rodada multivariada para obtermos os 

resultados estatísticos em relação à amostra investigada. 

 

6.3 OS PRIMEIROS IMPASSES – A [FALTA DE] ORTOGONALIDADE 

 

Submetemos os dados novamente ao programa Goldvarb X, agora para execução das 

rodadas step up and down e, assim, testar a relevância de cada um dos grupos de fatores 

(linguístico e extralinguístico) em relação à variável dependente para ambas as vogais-alvo. 

Vale lembrar que as variáveis linguísticas e extralinguísticas elencadas para a análise são: (i) 

Vogal da Sílaba Seguinte; (ii) Vogal da Sílaba Anterior; (iii) Contexto da Vogal-Alvo no Início 

do Item Lexical; (iv) Contiguidade da Vogal-Alvo em Relação à Vogal Alta; (v) Coda Silábica; 

(vi) Contexto Consonantal Precedente; (vii) Contexto Consonantal Seguinte; (ix) Classe 

Morfológica; (x) Tempo e (xi) Localidade.  

A primeira rodada realizada com os dados da vogal <e> não apresentou convergência 

antes da 20ª.101 iteração em vários níveis do step up. Assim, ao analisarmos separadamente cada 

                                                 
101 Na rodada step up and down, o programa realiza sucessivas e progressivas comparações entre a variável 

dependente e independente, buscando os melhores valores. O Goldvarb faz “os cálculos usando um algoritmo – 

uma seqüência cíclica de processos e cálculos que modificam os valores dos pesos para tentar, com cada iteração 

dos processos, fazer o melhor modelo matemático se aproximar cada vez mais da distribuição observada nos 

dados” (GUY & ZILLES, 2007, p. 198). Quando há problemas ortogonais e má distribuição dos dados, os 

algoritmos não convergem e algumas medidas precisam ser tomadas pelo pesquisador.  
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um dos níveis, observamos que a não convergência se deu quando a variável ‘Contexto da 

Vogal-Alvo no Início do Item Lexical’ foi adicionada às rodadas. 

Partindo dessa informação, decidimos efetuar o cross tabulation, ou seja, o cruzamento 

entre essa variável e as demais. O resultado dos cruzamentos confirmou que havia muitas 

células vazias, ou seja, os fatores desta variável não eram ortogonais aos fatores das demais. De 

acordo com Guy & Zilles (2007), o ideal é que todas as células sejam preenchidas com dados, 

para que a análise da regra variável seja bem-sucedida. 

Ao lançar os dados para nova iteração sem a variável ‘Contexto da vogal-alvo no início 

do item lexical’, novamente não alcançamos a convergência, por isso, julgamos pertinente a 

realização do cross tab entre todas as variáveis. Os cruzamentos entre as variáveis linguísticas 

e extralinguísticas não apontaram problemas ortogonais; por esse motivo não estão descritos no 

quadro que segue.  

Primeiramente, descrevemos os resultados obtidos para a vogal <e> e, na sequência, 

para a vogal <o>. 

 

Quadro 20 - Cruzamento das Variáveis Linguísticas da Amostra de <e> 

Variáveis Boa ortogonalidade 

Vogal da Sílaba Seguinte X Vogal da Sílaba Precedente X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Contiguidade  

Vogal da Sílaba Seguinte X Coda X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Consoante Precedente X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Consoante Seguinte X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Classe X 

Vogal da Sílaba Precedente X Contiguidade  

Vogal da Sílaba Precedente X Coda X 

Vogal da Sílaba Precedente X Consoante Precedente X 

Vogal da Sílaba Precedente X Consoante Seguinte X 

Vogal da Sílaba Precedente X Classe X 

Contiguidade X Coda X 

Contiguidade X Consoante Precedente  X 

Contiguidade X Consoante Seguinte  X 

Contiguidade X Classe X 

Coda X Consoante Precedente X 

Coda X Consoante Seguinte  

Coda X Classe  X 

Consoante Precedente X Consoante Seguinte  

Consoante Precedente X Classe X 
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Consoante Seguinte X Classe X 

Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>  

 

Nos cruzamentos marcados com um X para ‘Boa ortogonalidade’, as variáveis 

apresentaram poucas ou nenhuma célula sem dados; já a não marcação assinala a presença de 

muitas células vazias. 

A variável ‘Contiguidade’ demonstrou problemas de ortogonalidade com as os grupos 

‘Vogal da Sílaba Seguinte’ e ‘Vogal da Sílaba Precedente’. Também, a variável ‘Consoante 

Seguinte’ não evidenciou boa relação ortogonal com os grupos ‘Coda’ e ‘Consoante 

Precedente’. Da mesma forma, os grupos ‘Consoante Precedente’ e ‘Consoante Seguinte’ entre 

si. Partindo dessas informações, iniciamos as rodadas multivariadas entre os grupos que 

apresentaram boa relação ortogonal, excluindo aqueles com nenhuma ortogonalidade. Foram 

realizadas diversas rodadas, sempre atentando para os números de input e significância 

estatística. Por fim, a melhor estratégia foi delineada a partir da realização de duas rodadas: na 

primeira não incluímos as variáveis ‘Contiguidade’, ‘Coda’ e ‘Consoante Precedente’; na 

segunda, descartamos os grupos ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal da Sílaba Precedente’ e 

‘Consoante Seguinte’. 

Importante mencionar que a convergência antes da 20ª. iteração nas rodadas 

subsequentes não foi absoluta, no entanto, fundamentando-nos em Guy & Zilles (2007, p. 200), 

julgamos não ser “fatal não conseguir uma resolução definitiva”, mesmo após várias tentativas 

de convergência. Atribuímos a não convergência ao número escasso de dados, principalmente 

no que tange à aplicação da regra. Entretanto, confiamos na credibilidade dos resultados, 

corroborada pelo número de significância obtido nas rodadas. De acordo com Guy & Zilles, a 

significância estatística se caracteriza como “um modo de estimar a probabilidade de se obter 

determinada distribuição de dados pressupondo certas características quanto à natureza da fonte 

de onde os dados foram extraídos” (GUY & ZILLES, 2007, p. 86). Basicamente, o valor de 

significância atesta a probabilidade de hipótese nula, ou seja, quanto mais próximo de zero, 

melhor; ou dizendo de outra forma, a proximidade com o zero indica maior probabilidade de 

que a hipótese nula seja improvável e os resultados possam ser considerados estatisticamente 

relevantes. Dizem os autores: 

 

As conseqüências de tirar conclusões erradas na pesquisa lingüística 

dificilmente são fatais ou não lucrativas, mas as conclusões de um estudo 

provavelmente entram no conjunto dos conhecimentos sobre um assunto e 

servem de base para futuras hipóteses, teorias e conclusões. 
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Conseqüentemente, gostaríamos de ser bem confiantes a respeito de sua 

acurácia, e muito exigentes quanto às condições em que rejeitamos a hipótese 

nula. O valor de 0,05 é, portanto, um valor razoável para adotarmos como 

nosso ponto de corte para a significância (GUY & ZILLES, 2007, p. 97). 

 

Na primeira rodada, realizada entre as variáveis ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal da 

Sílaba Anterior’, ‘Consoante Adjacente Seguinte’, ‘Classe’, ‘Tempo’ e ‘Localidade’, o 

programa selecionou todos os grupos como relevantes, excetuando-se a variável ‘Tempo’. O 

valor de significância chegou a 0,000 nesta rodada. A ordem de relevância apontada pelo 

Goldvarb X entre os grupos foi a seguinte: 

 

1) Vogal da Sílaba Seguinte; 

2) Vogal da Sílaba Precedente; 

3) Classe; 

4) Consoante Adjacente Seguinte e 

5) Localidade. 

 

A segunda rodada, realizada entre as variáveis ‘Contiguidade’, ‘Coda’, ‘Consoante 

Precedente’, ‘Classe’, ‘Tempo’ e ‘Localidade, apresentou convergência na 13ª. iteração, e valor 

de significância foi de 0,007. O programa selecionou todos os grupos como relevantes para a 

aplicação da regra na amostra testada, com exceção, novamente, da variável ‘Tempo’. A ordem 

de relevância foi a seguinte: 

 

1) Contiguidade; 

2) Coda; 

3) Classe; 

4) Localidade e 

5) Consoante Adjacente Precedente.  

 

A primeira rodada com os dados da vogal posterior <o> também não apresentou 

convergência antes da 20ª. iteração. No grupo que controla a vogal-alvo no início do item 

lexical, após a primeira rodada, verificamos que apenas o fator #o- (oral sem coda) não 

apresentou nocaute, registrando dois itens #<u>zadia e #<u>missaõ, por isso, foi necessário 

descartar essa variável das próximas rodadas. 
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Partimos para uma segunda rodada dos dados que, também, não apontou convergência 

até a 20ª. iteração, no entanto, o valor de significância de 0.030, razoavelmente alto, sublinha a 

pertinência estatística da amostra. Realizamos, então, os cruzamentos entre as variáveis para 

avaliar a questão ortogonal entre todos os grupos considerados nesta investigação. 

 

Quadro 21: Cruzamento das Variáveis Linguísticas da Amostra de <o> 

Variáveis Boa ortogonalidade 

Vogal da Sílaba Seguinte X Vogal da Sílaba Precedente X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Contiguidade  

Vogal da Sílaba Seguinte X Coda X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Consoante Precedente X 

Vogal da Sílaba Seguinte X Consoante Seguinte  

Vogal da Sílaba Seguinte X Classe X 

Vogal da Sílaba Precedente X Contiguidade X 

Vogal da Sílaba Precedente X Coda X 

Vogal da Sílaba Precedente X Consoante Precedente X 

Vogal da Sílaba Precedente X Consoante Seguinte  

Vogal da Sílaba Precedente X Classe X 

Contiguidade X Coda  

Contiguidade X Consoante Precedente   

Contiguidade X Consoante Seguinte  X 

Contiguidade X Classe X 

Coda X Consoante Precedente X 

Coda X Consoante Seguinte  

Coda X Classe  X 

Consoante Precedente X Consoante Seguinte  

Consoante Precedente X Classe X 

Consoante Seguinte X Classe X 

Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

O resultado dos cruzamentos não mostrou boa relação de ortogonalidade entre a variável 

‘Contiguidade’ e os grupos ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Consoante Precedente’ e ‘Coda’; da 

mesma forma, a variável ‘Consoante Seguinte’ e os grupos ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal 

da Sílaba Precedente’ e ‘Consoante Precedente’. 

Partindo desses apontamentos, decidimos realizar duas rodadas: na primeira, 

desconsiderar as variáveis ‘Contiguidade’ e ‘Consoante Seguinte’ e, na segunda, descartar o 
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grupo ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal da Sílaba Precedente’, ‘Consoante Precedente’ e 

‘Coda’. 

Na rodada em que consideramos no arquivo de condições as variáveis ‘Vogal da Sílaba 

Seguinte’, ‘Vogal da Sílaba Precedente’, ‘Coda’, ‘Consoante Precedente’, ‘Tempo’ e 

‘Localidade’ não houve convergência antes da 20ª. iteração, e o valor de significância foi de 

0,001. Ordenadamente, os grupos selecionados pelo programa foram: 

 

1) Vogal da Sílaba Seguinte; 

2) Consoante Adjacente Precedente; 

3) Coda; 

4) Vogal da Sílaba Precedente e 

5) Localidade. 

 

Na segunda rodada, realizada entre as variáveis ‘Contiguidade’, ‘Consoante Seguinte’, 

‘Classe’, ‘Tempo’ e ‘Localidade’, houve convergência na nona iteração, e o valor de 

significância atingiu 0,003. As variáveis selecionadas, por ordem, pelo Goldvarb X, foram: 

 

1) Contiguidade; 

2) Consoante Adjacente Seguinte; 

3) Classe e 

4) Localidade. 

 

De acordo com o programa computacional, a única variável não considerada como 

relevante para a produção da regra de alçamento para ambas as vogais foi a extralinguística 

‘Tempo’. Importante salientar que a não seleção do grupo é também significativa para este 

estudo, sugerindo um processo de continuidade do fenômeno analisado, uma vez que a não 

relevância dessa variável, no recorte desta investigação, nos leva a acreditar na hipótese de que 

o processo, já descrito pelos ortógrafos e gramáticos latinos, mostra-se presente na língua 

portuguesa desde a sua gênese até o momento atual. Sem dúvida, a ampliação de dados, 

acrescendo registros dos séculos XV ao XX, poderia confirmar ou refutar essa hipótese. 
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6.4 DESCRIÇÃO ESTATÍSTICA E COTEJO DOS DADOS 

 

Após a etapa de seleção, passamos a descrever, analisar e discutir os resultados 

estatísticos, cotejando-os com trabalhos referentes à oralidade, e também os relacionando aos 

dados disponibilizados por pesquisas diacrônicas que listam itens lexicais alçados, mesmo sem 

qualquer tratamento estatístico. 

Concordamos com Kailer (2008) sobre a importância de olhar com cuidado para os 

resultados disponibilizados pelos números, para não procedermos a um estudo meramente 

quantitativo, uma vez que o objetivo deste estudo é apontar o grau de representatividade de 

cada um dos contextos testados para a aplicação da regra. 

Inicialmente, expomos os resultados referentes à vogal anterior <e>, apresentando os 

grupos linguísticos e o extralinguístico por ordem de seleção do programa Goldvarb X, 

considerando as duas rodadas realizadas. Da mesma forma procedemos com a vogal posterior 

<o>. 

 

6.4.1 A VOGAL MÉDIA PRETÔNICA <e> 

 

As variáveis linguísticas e a extralinguística selecionadas pelo programa estatístico 

serão apresentadas seguindo a ordem: (i) Vogal da Sílaba Seguinte; (ii) Vogal da Sílaba 

Precedente; (iii) Contiguidade; (iv) Coda; (v) Classe; (vi) Consoante Adjacente Seguinte; (v) 

Consoante Adjacente Precedente e (vi) Localidade. 

Importante ressaltar que, como nossos dados são provenientes de registros escritos e, 

conforme já mencionamos, os casos de aplicação da regra são em número reduzido, pode haver 

recorrência na apresentação dos exemplos no decorrer do texto. 

 

6.4.1.1 Vogal da Sílaba Seguinte 

 

Na rodada em que consideramos no arquivo de condições a variável ‘Vogal da Sílaba 

Seguinte’, o programa a selecionou como a mais relevante. Este grupo de fatores foi 

considerado, nesta investigação, visando, sobretudo, a avaliar a relevância da altura da vogal 

da sílaba seguinte para a aplicação da regra de alçamento. 
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Vários estudos apontam que a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte àquela da 

vogal média funciona como um gatilho para a elevação dessa vogal, caracterizando a regra de 

‘Harmonização Vocálica’. Para Bisol (1981), a presença de uma vogal alta imediatamente 

seguinte à sílaba pretônica motiva a elevação das médias, embora a autora ressalte a importância 

da ação conjugada de fatores para a produtividade do fenômeno. Viegas (2001) encontrou casos 

de elevação motivada pela presença de uma vogal alta na sílaba contígua de alguns itens 

lexicais, mas não atribui a elevação a uma regra, uma vez que não houve regularidade no 

processo.  

Antes de submeter os dados à análise binária, excluímos os fatores do ditongo oral e das 

médias altas. O primeiro deles não apresentou nenhum caso de variação, e o segundo evidenciou 

recorrência do item m<i>lhor, registrado duas vezes. Também amalgamamos os fatores nasais, 

devido à pouca quantidade de dados em <an>, <en>, <on> e <un>, e à nula produtividade de 

<in>102. 

Neste grupo de fatores, obtivemos os seguintes resultados: 

 

Tabela 1 - Atuação da Variável 'Vogal da Sílaba Seguinte' na Aplicação do Alçamento de 

<e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Vogal /u/ 

(iz<i>cutei, s<i>guro) 

10/116 7,9 0,87 

Vogal oral /i/ 

(F<i>lisberto, p<i>diaõ) 

49/1002 4,7 0,71 

Vogal /o/ 

(m<i>lhoramento, correg<i>dor) 

5/367 1,9 0,56 

Vogal /a/ 

(r<i>cairem, desinter<i>çada) 

22/760 2,8 0,48 

Vogais nasais  

(<i>ncontra, n<i>nhum) 

14/1261 1,1 0,43 

Vogal /e/ 

(d<i>speza, d<i>spezado) 

16/1536 1 0,38 

Ditongo oral 

(s<i>smeiro, t<i>zoureiro) 

6/403 1,5 0,27 

Input: 0.007  Significance: 0.000 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

                                                 
102 Utilizamos o grafema <n> ao nos referirmos às consoantes <n> e <m>, que representam o contexto nasal no 

sistema ortográfico. 
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Conforme ilustra a tabela 1, os números estatísticos apontam o maior aproveitamento 

do contexto de <u> na sílaba seguinte à pretônica, seguido da vogal <i>, com os pesos relativos 

de 0,87 e 0,71, respectivamente. Das 116 palavras apresentando a vogal posterior na sílaba 

contígua, 10 delas elevaram, registrando o percentual de 7,9%. Além dos apresentados na 

tabela, outros exemplos desta aplicação são d<i>sputismos (2 oc.), d<i>sculpará, d<i>scubrio 

e d<i>struhidor. Em relação à presença da vogal anterior na sílaba subsequente à vogal-alvo, 

dos 1.002 registros, 49 deles tiveram a vogal média harmonizada com a sua homorgânica, 

atingindo 4,7%. Outros exemplos de harmonização vocálica registrados no corpus são: 

f<i>licidade, fr<i>guizia, int<i>rino, atr<i>viria, pod<i>ria, s<i>rvico, provid<i>nciar, 

entre outros. Contrariamente aos resultados deste estudo, Bisol (1981) afirma que a vogal /i/ 

tem o poder de atuar na aplicação da regra tanto da vogal /e/ quanto da /o/. Já a /u/, 

esporadicamente, causa a elevação de /e/. Neste caso, a autora afirma: 

 

Isso parece indicar que o que está em jogo é o traço de altura e não a harmonia 

de timbres. Então a atenção que sobre si chama, na maioria das vezes, a 

articulação alta de uma vogal seguinte, faz com que a língua por economia de 

espaço articulatório vá de antemão se preparando para ela, alterando a 

prolação da média precedente (BISOL, 1981, p. 113)  

 

A vogal oral <o> foi um pouco além da neutralidade, com 0,56 de peso relativo e cinco 

casos de alçamento. Dentre as ocorrências deste fator (m<i>lhoramento, correg<i>dor, 

L<i>onardo, d<i>scobrio, d<i>sgosto), apenas corregidor não apresenta condicionamento 

estrutural motivador, entretanto, uma busca pela etimologia do item aponta um caminho para o 

entendimento da elevação de <e>. De acordo com Cunha (2013a, p. 182), o termo ‘corregedor’ 

vem de ‘correção’, que caracteriza o ato ou efeito de ‘corrigir’. Portanto, uma hipótese para a 

produção da regra pode estar relacionada à analogia, ao étimo: corrig<i>r > corrig<i>dor. 

Já os valores da vogal baixa <a>, da vogal oral <e>, das vogais nasais e do ditongo oral 

não revelam produtividade para a aplicação da regra na amostra da vogal anterior, computando 

pesos relativos inferiores a 0,50.  

Embora o peso relativo de 0,48 não o coloque como relevante para o alçamento de <e>, 

o fator da vogal baixa <a> obteve o segundo melhor índice de aplicação da regra - 22 itens 

alçados. Dentre eles, estão: <i>nbacho, s<i>smaria, d<i>scarga, <i>ncarregarmos, 

<i>ncarregado (4 oc.), <i>nbarassar. 

Importante ressaltar que dos 49 itens que tiveram a vogal média alçada com a presença 

da vogal alta <i> na sílaba contígua, apenas quatro estão em ambiente nasal antecedido de 

silêncio à esquerda (#<in>viamos, #<in>viou (2 oc.), #<in>briagado). Em vista disso, pode-
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se atestar que a maior parte dos dados deste fator não está sob o efeito de uma ação conjugada 

de fatores, mas sim, condicionada à harmonização vocálica. Assim, verificamos que, pelo 

menos, em contexto de harmonização vocálica, a elevação da vogal média <e> acontece mais 

frequentemente no contexto oral, em detrimento do nasal, na amostra proveniente da escrita 

oitocentista e novecentista paranaense.  

Nos resultados referentes à oralidade, a presença de uma vogal alta na sílaba contígua 

parece ser ambiente praticamente categórico, embora a regra de harmonização vocálica seja 

considerada variável, como demonstram os trabalhos de Bisol (1981), Schwindt (2002) e Kailer 

(2008). Entretanto, em estudos como o de Graebin (2008), a variável manutenção superou a 

produtividade, comportando-se como categórica na fala de Salvador. 

Investigações que não consideram ambiente de harmonização vocálica, como a de 

Klunck (2007) e de Cruz (2010), demostram um tímido favorecimento do alçamento motivado 

pela presença de uma vogal média seguinte à pretônica-alvo. 

Em relação aos resultados disponibilizados sobre dados escritos, a produção esteve mais 

atrelada à presença da vogal anterior <i> oral à direita da vogal-alvo. Em Oliveira (2005), dos 

1.904 casos de elevação descritos, 1.255 foram favorecidos pela vogal homorgânica <i> 

contígua, como r<i>qu<i>rimento, fal<i>cimento, proc<i>dimento. Toniolo (2007) registra 

oito casos de harmonização vocálica motivada pela presença da vogal alta <i> à direita 

(pr<i>zidente (3 oc.), b<i>xigas (2 oc.), d<i>vida, f<i>lis, sug<i>ridas).  

Em Magalhães (2013), foram descritos casos de favorecimento da regra não somente 

com a vogal <i> na sílaba seguinte, mas também com a vogal <u>. Nos dados provenientes de 

cartas informais, estão registrados 13 casos da regra, sendo oito itens com a vogal homorgânica 

na sílaba contígua, como ant<i>cipadamente e conv<i>niente, e cinco registradas com não-

homorgânica, como d<i>sculpar e s<i>guro. Em sua amostra referente aos documentos 

oficiais, estão registrados oito itens alçados, sendo cinco com a presença da vogal <i> 

(d<i>licado, s<i>rtificamos), e apenas três com a vogal <u> (s<i>gure, s<i>guras, 

d<i>scuberta). 

Os casos de elevação em contexto nasal foram bem mais modestos em todos os trabalhos 

cotejados. Em Oliveira (2005), apenas oito itens (att<i>ndido, s<i>ntinela); em Toniolo 

(2007), duas ocorrências do verbo <i>nviou, e em nenhum dos trabalhos consultados 

verificamos itens alçados apresentando vogais médias na sílaba contígua à direita. 

Os resultados desta amostra convergem com a maioria das investigações que atribuem 

a elevação das médias pretônicas à regra de harmonização vocálica. Ressaltamos que, embora 

muitos pesquisadores optem por excluir de seus dados os casos categóricos de elevação, 
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preferimos mantê-los por acreditar que esses contextos devem ser considerados para a 

interpretação dos processos fonéticos e fonológicos que se instauram no sistema linguístico. 

6.4.1.2 Vogal da Sílaba Precedente 

 

Na rodada em que consideramos no arquivo de condições a variável ‘Vogal da Sílaba 

Precedente’, o Goldvarb X a selecionou como a segunda mais produtiva para a amostra de <e>. 

Este grupo de fatores foi considerado com o intuito de verificar a produtividade da altura da 

vogal da sílaba anterior para a aplicação da regra de alçamento, mais especificamente das vogais 

altas <i> e <u>.  

Para a rodada multivariada, amalgamamos os contextos nasais em um único fator, 

devido à baixa produtividade. Também excluímos os fatores das médias altas, da vogal oral 

<u> e do ditongo oral, por apresentarem 100% de manutenção da vogal média em todo o corpus 

analisado. Em virtude da exclusão da variável ‘Contexto da Vogal-Alvo no Início do Item 

Lexical’, optamos por considerar o fator fronteira silábica, como um meio de testar a relevância 

do silêncio à esquerda da vogal anterior <e> para a produtividade da regra. 

Os resultados seguem na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Atuação da Variável 'Vogal da Sílaba Precedente' na Aplicação do Alçamento de 

<e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Vogal /i/ 

(intelig<i>nciados, priv<i>lligiados) 

6/64 9,9 0,85 

Fronteira Silábica 

(#<i>nviada, #<i>ncontra) 

33/1051 3 0,79 

Ambiente Nasal 

(int<i>ligencia, compr<i>endido) 

10/178 5,3 0,70 

Vogal /a/ 

(at<i>ndidos, am<i>assando) 

5/254 1,9 0,48 

Vogal /o/ 

(pod<i>ria, nom<i>armos) 

5/238 2,1 0,37 

Vogal /e/ 

(sem<i>lhante, ver<i>ador) 

11/1407 0,8 0,24 

Input: 0.007  Significance: 0.000 
   Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 
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De acordo com a literatura, o contexto de harmonização vocálica, apesar de ser uma 

regra variável, atua fortemente como gatilho para a elevação da média, fazendo, assim, um 

movimento de assimilação regressiva da vogal-alvo em relação à vogal contígua. No entanto, 

alguns estudos voltados principalmente às postônicas, como o de Vieira (1994)103, apontam 

para o sentido inverso: o da assimilação progressiva. A autora explica que a partir dos casos de 

alçamento contendo uma vogal alta na sílaba anterior, pode-se supor “um processo de 

assimilação, com espraiamento dos traços de abertura desta vogal” (VIEIRA, 1994, p. 55). 

Os resultados estatísticos revelaram o contexto de vogal alta <i> antecedendo a 

pretônica-alvo como mais produtivo neste grupo, evidenciado pelo peso relativo de 0,85. Dos 

64 casos de ocorrência de uma vogal alta na sílaba anterior (9,9%), seis alçaram. A observação 

individual indicou que a presença de uma vogal alta à esquerda da vogal-alvo, por si só, não 

possibilita a assimilação dos traços, mas sim, faz-se necessário que haja também uma vogal alta 

à direita da pretônica candidata à elevação. Assim, o processo de assimilação acontece, ao 

mesmo tempo, da direita para esquerda e da esquerda para a direita. Em todos os casos de 

aplicação da regra (provid<i>nçiar, Siv<i>rino, iz<i>cutei, dif<i>rimos, privill<i>giados, 

intelig<i>nciados) a assimilação acontece progressiva e regressivamente. 

O segundo ambiente mais produtivo deste grupo foi o de fronteira silábica. Este fator 

computou o peso relativo de 0,79 e corrobora as investigações que o colocam como 

praticamente categórico, como o de Bisol (1981) e Bortoni, Gomes & Malvar (1992), 

fundamentadas em Naro (1971). Dos 33 casos de aplicação neste contexto, apenas três deles 

não se encontram em ambiente nasal (#<is>tando, #<is>candelozo, #<i>zicutei). Importante 

destacar que a elevação da vogal anterior em início de vocábulo seguida de consoante nasal já 

é descrita desde o latim vulgar, conforme expõe Nunes (1960, p. 60): 

 

Em algumas falas populares do país, com excepção das duas províncias ao sul 

do Tejo, e já desde o século XVI pelo menos soa i- a vogal nasal e -, quer 

resultante de a-, quer originária, sem dúvida pela mesma razão porque a oral 

e vale de i nas mesmas falas; [...] Pelo mesmo motivo, ou antes por influência 

literária, diz-se e escreve-se hoje inteiro, inveja, injúria, infinda, ingratidão 

[...] (NUNES, 1960, p. 64). 

 

                                                 
103 Vieira (1994) investigou a produtividade do processo de neutralização das vogais médias em posição postônica 

motivado por condicionantes prosódicos, em quatro áreas do Rio Grande do Sul. A autora constatou que um dos 

maiores responsáveis pelo comportamento variável das vogais médias, nesse contexto, é de ordem extralinguístico: 

a etnia. Ademais, ressalta que a presença das vogais altas nos segmentos em estudo favorece a aplicação do 

processo, sinalizando para a existência da regra de assimilação atuando juntamente com a neutralização. 
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A análise pancrônica realizada por Avelheda & Batista da Silveira (2011) também 

evidencia a relevância do contexto de ausência de segmento fonológico precedente à vogal 

anterior seguida de nasal. Para as autoras, que observaram a questão da tonicidade da vogal alta 

como gatilho para a elevação das médias pretônicas, “o predomínio de aplicação da regra 

variável de alteamento em contexto inicial pode ser justificado, ainda, pelo fato de ser menos 

passível de a tonicidade incidir sobre a primeira sílaba do vocábulo, o que a faz ser mais 

suscetível à atuação do processo” (AVELHEDA & BATISTA DA SILVEIRA, 2011, p. 474). 

O ambiente nasal na sílaba anterior também foi considerado produtivo para esta amostra, 

computando dez ocorrências de aplicação da regra e peso relativo de 0,70. Dentre os dez itens 

alçados, quatro deles possuem uma vogal alta nasal à esquerda de <e>, como int<i>rino (3 oc.) 

e int<i>ligencia. As seis ocorrências restantes apresentam uma vogal alta à direita da vogal-

alvo, como emf<i>llis, inconv<i>nientes, configurando o processo de harmonização regressiva 

de traços.  

Os demais fatores, compostos por vogais orais - baixa <a>, e as médias altas <e> e <o> 

-, não se mostraram relevantes para a amostra, registrando pesos relativos menores do que 0,5. 

O fator da vogal baixa beirou a neutralidade, com 0,48 de peso relativo e frequência de 1,9%; 

das cinco ocorrências registradas neste fator, três apresentam o contexto de harmonização 

vocálica (at<i>ndidos, atr<i>viria, desvan<i>cimento) e duas estão em ambiente de hiato, 

seguido de <a> (am<i>assando, pac<i>ando). De acordo com Bisol (1981), o caráter variável 

da vogal média posta em contato com outra já se encontra registrado desde o século XVI, por 

Fernão de Oliveira. Segundo a autora, esse contexto pode ser considerado como regra 

categórica para a elevação da média alta anterior, pelo menos no dialeto gaúcho, fato que a 

levou a excluir esse ambiente de suas análises. 

Na análise de Vieira (1994), a presença das vogais altas /i/ e /u/ à esquerda das vogais 

médias /e/ e /o/ funciona como um gatilho para a aplicação da regra de alçamento. Para a autora, 

“em palavras como vizinho e índice, as vogais médias /e/ e /o/ em posição postônica elevam 

com mais facilidade do que em palavras que não contêm vogal alta. Configura-se, em princípio, 

um processo de assimilação progressiva de traços das vogais altas por parte das vogais médias” 

(VIEIRA, 1994, p. 55).  

Klunck (2007) e Cruz (2010) apresentam resultados evidenciando a importância de uma 

vogal alta à esquerda da vogal-alvo, porém, não apontam o contexto à direita. Em ambas as 

investigações, esse foi o ambiente mais produtivo para o alçamento sem motivação aparente. 
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Em referência aos dados da amostra escrita, apenas Oliveira (2005) registra itens 

lexicais alçados com uma vogal alta na sílaba anterior, sendo a maioria absoluta com a vogal 

anterior (int<i>ligencia, riqu<i>rimento). 

Embora tenhamos testado a relevância da altura da vogal precedente à vogal-alvo, o que 

sobressaiu na análise deste grupo de fatores foi a produtividade da regra de harmonização 

vocálica, uma vez que a presença de uma vogal alta na sílaba anterior só se mostrou produtiva 

quando havia uma vogal alta na sílaba seguinte, concomitantemente  

Corroboramos os estudos que apontam o silêncio à esquerda da vogal <e> seguida de 

nasal como regra quase categórica, devido à produtividade deste ambiente nesta amostra: das 

33 ocorrências de elevação em ambiente de fronteira, 30 deles são em contexto nasal. 

Sendo assim, mesmo que o Goldvarb X tenha selecionado esta variável como relevante 

para os dados deste estudo, não consideramos o contexto vocálico precedente à vogal-alvo 

como motivador dos casos de alçamento da vogal <e>. 

 

6.4.1.3 Contiguidade da Vogal Alta em Relação à Vogal-Alvo 

 

Esta variável foi selecionada como a mais produtiva para a amostra testada quando a 

consideramos no arquivo de condições.  

Analisamos, neste grupo, a relevância da contiguidade da vogal alta em relação à 

pretônica média. Bisol (1981) afirma ser a contiguidade da pretônica com uma alta, mais do 

que a tonicidade dessa alta, fator desencadeador do processo de harmonização vocálica. Não 

consideramos, nesta investigação, a questão da tonicidade da vogal alta, mas, sim, a posição 

que ela ocupa no item lexical, considerando a sua contiguidade e a não-contiguidade com a 

média pretônica, atentando, dessa forma, para os processos de assimilação regressiva e 

progressiva.  

Excluímos da rodada multivariada os fatores: progressivo e progressivo contíguo, por 

não registrarem ocorrências de variação. O resultado da rodada multivariada segue abaixo: 
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Tabela 3 - Atuação da Variável 'Contiguidade da Vogal Alta em Relação à Vogal-Alvo' na 

Aplicação do Alçamento de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Regressiva e Progressiva 

(provid<i>nçiar, int<i>ligencia) 

11/40 21,6 0,95 

Regressiva Contígua 

(<i>mviamos, n<i>nhum ) 

51/1133 4,4 0,76 

Regressiva 

(compr<i>endido, <i>mfermidades) 

7/1505 0,5 0,23 

Input: 0.009  Significance: 0.007 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

A análise deste grupo de fatores vem corroborar o que se adiantou na variável anterior: 

a relevância de ocorrer uma vogal à direita e à esquerda da vogal-pretônica para a produtividade 

do fenômeno. De acordo com o resultado estatístico, a aplicação da regra encontra um forte 

motivador quando os traços da vogal alta são assimilados de maneira regressiva e progressiva, 

concomitantemente. O peso relativo do fator progressivo e regressivo ficou em 0,95, 

evidenciando ambiente praticamente categórico para a elevação da média anterior. Dentre os 

11 casos de aplicação da regra (21,6%), citamos ainda dif<i>rimos e privill<i>giados.  

O fator que testou somente a contiguidade regressiva também foi considerado produtivo, 

registrando o peso relativo de 0,76 e 51 itens alçados (4,4%). Verificamos que entre os casos 

de aplicação da regra, 38 deles apresentam a vogal homorgânica <i> à direita da vogal-alvo 

(d<i>spidas, sol<i>nizou, conv<i>niente, g<i>ntio), enquanto 13 deles apresentaram a vogal 

não-homorgânica <u> (d<i>scumputuras, d<i>sputismo, d<i>struhidor, n<i>nhum, 

s<i>guro).  

De acordo com os números estatísticos, a presença de uma vogal alta à direita da vogal-

alvo, em posição não contígua, não é representativa para a amostra testada, computando o peso 

relativo de 0,23, e 0,5% de frequência no corpus analisado. Além dos itens exemplificados na 

tabela 3 para este fator, citamos também cons<i>quensia, d<i>scobrio, compr<i>endido, 

r<i>cairem e s<i>smarias (2 oc.).  

Geralmente, as investigações que tratam do fenômeno do alçamento, voltados para uma 

abordagem neogramática, discutem a questão do gatilho motivador como fator condicionante 

básico. Para alguns autores, como Bisol (1981), esse gatilho é a presença de uma vogal alta 

contígua à vogal candidata à elevação, e a tonicidade, embora seja considerada, não é fator 

determinante, “pois ficou claramente posto que a vogal alta não imediata não exerce influência 
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sobre a vogal média” (BISOL, 1981, p. 114). Já a tonicidade da vogal alta em sílaba contígua é 

um traço variável. Em contrapartida, Lemle (1974, apud AVELHEDA, 2013) afirma que a 

presença de uma vogal alta seguinte, não necessariamente na sílaba contígua à vogal-alvo, é 

condição para a aplicação da regra, contanto que em algum vocábulo do paradigma essa sílaba 

seja tônica. 

A abordagem de Lemle vai ao encontro do que empreendemos neste estudo, uma vez 

que não consideramos a questão da tonicidade, mas somente a contiguidade. Ao afirmar que a 

presença de uma vogal alta o item lexical (que precisa ser tônica em algum lugar no paradigma) 

desencadeia o alçamento das médias, como em d[i]sanimar (d[i]sanima) e d[i]safiar 

(d[i]safio), a autora consigna a possibilidade de a vogal alta, independentemente de sua 

tonicidade e posição no vocábulo em questão, contribuir para a elevação da média pretônica /e/ 

(AVELHEDA, 2013).  

Os dados de Dias, Cassique & Cruz (2007)104, Kailer (2008) e Avelheda (2013) 

consideram a questão da contiguidade em seus dados provenientes da oralidade. Para eles, 

quanto mais próxima a vogal alta da pretônica, maior a possibilidade de produção da regra. Os 

primeiros autores afirmam que a maior distância da tônica, contendo uma vogal alta, em relação 

à pretônica, diminui as chances de produção da regra. Diferentemente dos dados desta 

investigação, os resultados dos autores mostram que a vogal /u/ contígua às médias altas é o 

contexto mais favorecedor, como em s[i]gunda, seguido do ambiente composto pela vogal /i/, 

como em m[i]nino.  

Kailer (2008), embora tenha analisado o efeito da vogal presente na sílaba tônica para o 

alçamento de /e/, independentemente da contiguidade, ressalta que o índice de elevação é maior 

quando a tônica ocupa a posição contígua. Nos dados de Avelheda (2013), quando considerado 

o contexto de pretônica em sílaba livre, é a questão da tonicidade da vogal alta que mais reflete 

em seus dados, porém, a contiguidade acaba sendo determinante em casos como em acont[i]cia 

e c[i]dilha, que são atingidos pela regra, enquanto em danc[e]teria, não. 

Em relação à amostra escrita, nos dados de Oliveira (2005), os itens elencados 

evidenciam maior favorecimento do contexto de vogal alta contígua à pretônica (r<i>zurtado, 

V<i>riçimo), em detrimento da posição não contígua (<i>zecuçaõ, d<i>svalidos), em 

                                                 
104 A análise empreendida pelos autores contou com relatos de 36 informantes da região rural de Breves - PA, para 

descrever o processo de harmonização vocálica, atentando para a possibilidade de interferência da vogal alta na 

condição de tônica atuar como favorecedora na elevação das vogais médias pretônicas. Em suas conclusões 

destacam que a harmonização é favorecida pela presença das vogais altas contíguas às pretônicas, sendo a 

adjacência o fator determinante para a aplicação da regra. Também ressaltam que os sufixos nominais e diminitivos 

atuam positivamente na elevação das médias pretônicas. 
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conformidade com Toniolo (2007). Dos itens alçados na amostra desse autor, uma regra simples 

de porcentagem mostra que em 46% deles houve relação de contiguidade da vogal pretônica 

com a vogal alta, independentemente da tonicidade. 

Embora este grupo tenha sido elencado como relevante para a amostra de <e>, os fatores 

estatisticamente produtivos mostram a produtividade da regra de harmonização vocálica, uma 

vez que os casos de elevação estão diretamente relacionados à assimilação regressiva de traços. 

Frisamos que o processo é mais efetivamente produtivo quando existe a contiguidade à direita 

e à esquerda da vogal-alvo. Vale lembrar que a rodada na qual consideramos o grupo 

‘Contiguidade’ a variável ‘Vogal da Sílaba Seguinte’ foi desconsiderada, portanto, os 

resultados de ambos os grupos não se sobrepõem. 

 

6.4.1.4 Coda Silábica 

 

Quando considerada no arquivo de condições, esta variável foi selecionada como a 

segunda mais produtiva para a amostra de <e>. Para a rodada multivariada, excluímos apenas 

o fator das sílabas fechadas, devido à sua improdutividade na amostra testada, uma vez que 

consideramos as codas silábicas individualmente. Os resultados seguem na tabela 4: 

 

Tabela 4 - Atuação da Variável 'Coda Silábica' na Aplicação do Alçamento de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

/N/ 

(<in>pregar, <in>tregou) 

34/457 6,7 0,73 

/S/ 

(<is>tando, d<is>gosto) 

19/488 3,7 0,58 

Sílaba aberta 

(l<i>ais, f<i>lizes) 

72/4223 1,7 0,50 

/R/ 

(s<ir>vir, s<ir>vico) 

2/462 0,4 0,16 

Input: 0.009  Significance: 0.007 
  Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

Os resultados desta variável mostram que o fator nasal é o mais produtivo, confirmado 

pelo peso relativo de 0,73 e 6,7% de frequência. Importante ressaltar que, neste estudo, 

consideramos apenas as vogais nasais, ou seja, a nasalidade fonológica, uma vez que a vogal 
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nasalizada (por uma consoante nasal na sílaba seguinte) parece ser mais atribuída a dados 

fonéticos. Das 34 ocorrências de elevação da vogal anterior em coda nasal, 30 delas ocorreram 

em início de vocábulo, como em #<in>bacho, #<in>bolçaremçe, #<in>contra, 

#<in>carregado (4 oc.). As demais se encontram em posição interna, sendo elas: at<in>didos, 

provod<in>çiar, intelig<in>ciados e g<in>tio. 

Bisol (1981, p. 33) enfatiza que “os princípios que regem a elevação da vogal inicial 

não se identificam com os que elevam uma vogal média pretônica interna, mas devem estar em 

concordância com outros”. Para a autora, o silêncio à esquerda da vogal /e/ seguida de /N/ e /S/ 

favorece efetivamente sua elevação, alcançando o percentual de 90% em seus dados. Tal fato 

parece ter respaldo histórico, segundo um estudo realizado por Naro (1971), no qual estabelece 

que a elevação da vogal média /e/ seguida do arquifonema /N/ se dá em decorrência de uma 

confusão ou contaminação de prefixos. 

Pela análise individual verificamos que apenas os itens #<in>viada, #<in>viamos, 

#<in>viou (2 oc.), #<in>brigado, at<in>ndidos, provod<in>çiar, g<in>tio e 

intelig<in>ciados estão submetidos à presença de uma vogal alta na sílaba contígua, e somente 

#<im>fermidades à uma vogal alta no item. Portanto, não vinculamos as elevações da vogal 

média anterior à regra de harmonização com a vogal subsequente, mas à harmonização 

ocasionada pelo aumento das frequências dos formantes altos, conforme explica Bisol (1981):  

 

[...] tanto a vogal nasalizada quanto a consoante nasal se caracterizam por 

acrescerem formantes nasais ao espectro do som, os quais, dependendo de 

suas posições, podem enfraquecer ou reforçar os formantes originais. [...] A 

nossa hipótese é de que a vogal /e/, quando nasalizada ([e ]), aproxima-se da 

área vogal de /i/ [...] (BISOL, 1981, p. 88-89). 

 

Para Viegas (1987, p. 60), a “sílaba travada por nasal parece ter um comportamento 

diferente da vogal passível de nasalização (seguida de consoante nasal) com relação ao 

alçamento (“pumada”, “pondera”) [...]”, e há o favorecimento da elevação quando a vogal 

anterior está em início de vocábulo, como em encarnou, e não em outras posições, como em 

mensagem. Contrariamente à autora, Hooper (1976, apud VIEGAS, 1987, p. 59) afirma que o 

processo é mais frequente na posição mais fraca do vocábulo, ou seja, no meio ou final, e não 

no início, que é a posição mais forte. 

Este estudo corrobora os apontamentos de Viegas (1987), assim como o de Kailer (2008) 

e Avelheda (2013). Na amostra de Kailer, o ambiente inicial nasal é mais produtivo para a 

elevação da anterior, assim como o contexto em que a média se encontra em início de vocábulo 
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seguida de uma sibilante, como em senhora. Ainda, segundo Avelheda (2013), a elevação de 

/e/ é mais produtiva quando a estrutura bifonemática vogal + /N/ é seguida de uma consoante 

pós-alveolar, como em [i]ncher, [i]ngenhadura e [i]njoada. Segundo a autora, nos casos de 

ambiente nasal em início de vocábulo, a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte não 

influencia a produtividade da regra, concluindo que “o mais forte condicionamento é o próprio 

elemento nasal” (AVELHEDA, 2013, p. 118). No entanto, para Graebin (2008) o contexto 

CV/N/ não foi produtivo, sendo os vocábulos elevados restringidos aos verbos mentir e sentir. 

Na amostra analisada nesta investigação, foram registradas 19 ocorrências de variação 

em contexto de coda em /S/, alcançando a frequência de 3,7% e o peso relativo de 0,58. Dos 19 

casos de alçamento, 15 estão representados pelo contexto de des- (<dis>cumpusturas (2 oc.), 

<dis>peza (2 oc.), <dis>putismo, <dis>putismos (2 oc.), <dis>truhidor, <dis>cargas, 

<dis>culpará, <dis>pezado, <dis>gosto, <dis>cobrio, <dis>pidas, <dis>cubrio. Dentre as 

ocorrências, nove apresentam uma vogal alta na sílaba seguinte, cinco uma vogal média alta e 

apenas uma delas a vogal baixa. Os demais casos de variação foram registrados em s<i>smeiro, 

s<i>smaria, s<i>smarias (2 oc). A frequência deste fator pode estar relacionada à recorrência 

dos itens discumpusturas, dispeza e dispustismos.  

Comportamento registrado como praticamente categórico pelos estudos de Bisol (1981), 

Bortoni, Gomes & Malvar (1992) e Viegas (2001), o travamento em fricativa coloca-se como 

favorável à elevação de /e/, corroborado por registros históricos: “Estas palavras têm origem, 

na maioria dos casos, em [s] inicial ou processo de derivação com a preposição em (lat. i n)”. 

Bisol (2014, p. 30) comenta que “o prefixo des- confundiu com dis- não prefixo, na história da 

língua” e a tendência das alternâncias de e > i em des-, en-, ens, es- pode generalizar-se a ponto 

de a média anterior, nesses contextos, ficar registrada apenas na escrita. Devido à especificidade 

do tratamento que deve ser dado ao contexto de des-, Bisol (1981) o exclui de sua análise, 

porém, afirma haver condicionamento categórico dessa vogal, em d/i/sgraça, d/i/scontraído. 

Por essa mesma razão, tratamos a estrutura des- como contexto silábico com coda em /S/, e não 

como prefixo. 

Os resultados de Kailer (2008) evidenciam o favorecimento do travamento em /S/ para 

a elevação de /e/, principalmente em vocábulos constituídos do prefixo des- ou naqueles em 

que a vogal pretônica está em ambiente inicial. A autora explica que a atuação das sibilantes 

“[...] se deve ao “princípio da comodidade”, mencionado por Sá Nogueira (1958), pois a 

articulação da sibilante com uma vogal alta [i] é mais cômoda do que com a vogal média [e]” 
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(KAILER, 2008, p. 166). Nos dados de Avelheda (2013), 85,5% dos itens lexicais contendo 

coda em /S/ alçaram.  

Comportamento semelhante possuem os dados de Oliveira (2005), mesmo se tratando 

de registros escritos. Dos 64 itens catalogados pelo autor, 47 apresentam a coda em sibilante, 

sendo 21 em posição inicial (#<is>tar, #<is>tudo), e 16 na sequência des- (<dis>validos, 

<dis>contado). Toniolo (2007) não repercute a mesma produtividade: dos 33 vocábulos 

alçados, apenas cinco apresentaram coda em /S/ (<dis>peza (2 oc.), <dis>pendeu e 

<sis>marias (2 oc.)). 

O ambiente de sílaba aberta apresentou valor neutro na amostra deste estudo, 0,50 de 

peso relativo. Embora a frequência deste contexto tenha sido relativamente alta (4.223 itens), a 

ocorrência de variação se deu em apenas 1,7%. Neste fator, elencamos os vocábulos destituídos 

de codas, ou melhor dizendo, aqueles em que a sílaba da pretônica-alvo apresenta apenas a 

rima, sem qualquer ramificação (sol<i>nizou, r<i>al, cons<i>quensia, correg<i>dor). 

Dentre 72 itens atingidos pela regra, 42 apresentaram uma vogal alta contígua à vogal candidata 

à elevação, o que resulta em 58,4% (pr<i>zidente, emf<i>llis, conv<i>niente) das ocorrências. 

Entre as investigações que tratam da oralidade contemporânea, os alçamentos das vogais 

médias em contexto de sílaba aberta são, em grande parte, atribuídos ao contexto de 

harmonização vocálica. Klunck (2007) e Cruz (2010), que analisaram a estrutura silábica 

considerando sílaba leve X pesada, disponibilizam índices referentes aos vocábulos sem a 

presença de vogal alta na sílaba subsequente. Na amostra de Klunck (2007), a sílaba leve foi 

considerada o tipo silábico mais favorável para a elevação de /e/. Nos dados de Cruz (2010), 

enquanto o corpus 88-89 evidenciou maior produtividade no contexto de sílaba leve, o corpus 

07-09 indicou o contrário. O autor atribui os valores elevados referentes à vogal média /e/ à 

recorrência de determinados itens lexicais, como do vocábulo futebol. O autor explica que a 

recorrência de itens pode comprometer a interpretação dos resultados em pesos relativos, sendo 

mais indicado, nestes casos, um olhar sobre a questão do condicionamento lexical.  

O travamento em rótico /R/ não demonstrou produtividade nestes dados, evidenciado 

pelo peso relativo de 0,16 e apresentando apenas os vocábulos s<i>rvir e s<i>rvico alçados, 

contendo, ambos, uma vogal alta na sílaba seguinte.  

A análise desta variável aponta os contextos nasal e coda em /S/ como relevantes para a 

aplicação da regra, em especial o ambiente de silêncio à esquerda da vogal /e/, seguido de /N/ 

e o contexto des-.  
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6.4.1.5 Consoante Adjacente Precedente 

 

Na rodada em que consideramos no arquivo de condições a variável ‘Consoante 

Adjacente Precedente’, o programa a selecionou na quinta e última posição. 

Os grafemas improdutivos foram excluídos da análise binomial: <qu> (qu<e>rendo), 

<ch> [] (ch<e>gando), <nh> (conh<e>cimento), <q> (frequ<e>nte), <j> (j<e>sus), <x> [] 

(x<e>gamos). Já os grafemas <b>, <g> [g] e <z> foram desconsiderados por apresentarem 

apenas um caso de variação, b<i>nignidade, fregu<i>zia (2 oc.) e iz<i>cutei, respectivamente. 

Constatamos que não houve correspondência entre os resultados dos pesos relativos e 

das porcentagens em alguns fatores da variável. Vale lembrar que o peso relativo é uma 

“representação abstrata dos efeitos de contexto independentemente dos níveis gerais de uso de 

um processo” (GUY & ZILLES, 2007, p. 212). Não obstante, esse comportamento estatístico 

é esperado em algumas amostras, quando não há uma distribuição equilibrada entre alguns 

fatores de determinados grupos, ou quando o número de ocorrências de variação é reduzido. 

Quando estamos defronte de uma situação como essa, devemos antes acreditar nos resultados 

dos pesos relativos, uma vez que “eles é que vão dar uma avaliação mais precisa dos efeitos 

dos fatores” (GUY & ZILLES, 2007, p. 213). 

Os resultados estatísticos seguem na tabela 5: 
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Tabela 5: Atuação da Variável 'Consoante Adjacente Precedente' na Aplicação do Alçamento 

de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

N 

(desvan<i>cimento, n<i>nhum) 

3/81 3,6 0,74 

F 

(emf<i>llis, f<i>liçidade) 

12/213 5,8 0,73 

M 

(nom<i>açaõ, am<i>assando) 

8/159 4,8 0,70 

D 

(d<i>sculpará, d<i>speza) 

19/379 5 0,69 

r (encontro consonantal) 

(atr<i>viria, compr<i>endido) 

11/413 2,8 0,57 

g [] 

(correg<i>dor, g<i>ntio) 

3/105 2,8 0,55 

V 

(comv<i>niente, inconv<i>niente) 

3/225 1,3 0,50 

T 

(int<i>rino (3 oc.), t<i>ria) 

7/240 2,8 0,48 

s [s] 

(s<i>guro, s<i>rvico) 

10/1284 0,8 0,43 

L 

(l<i>ais, privil<i>giados) 

5/206 2,4 0,33 

Input: 0.009  Significance: 0.007 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

Dentre os grafemas considerados, apenas o <n>, o <f>, o <m>, o <d>, o <g> e o <r> 

mostraram produtividade na amostra da vogal anterior. Embora não seja nosso objetivo, mas 

considerando os corpora referenciados no cotejo, agrupamos, para efeito de descrição apenas, 

as consoantes classificadas como fonemas alveolares, de acordo com o ponto de articulação: 

/n/, /d/ e /r/; fonemas labiais /f/ e /m/ e o fonema velar /g/. 

De acordo com autores como Abaurre-Gnerre (1981), Bisol (1981), Viegas (1987, 

2001), Klunck (2007), entre outros, a análise do comportamento das consoantes em contexto 

adjacente às vogais-alvo deve ser considerado, outorgando a elevação das vogais médias sem 

motivação aparente à assimilação dos traços de altura dessas consoantes. Bisol (1981), embora 

atribua o processo de elevação das vogais médias à harmonização vocálica, reconhece a 

influência que as consoantes podem exercer na produtividade do fenômeno. Sobre isso diz a 

autora: 
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[...] as vogais altas, as mais convexas, são produzidas pelo levantamento do 

corpo da língua, seja em direção ao palato mole (u) seja em direção ao palato 

duro (i). Então, presume-se que as consoantes produzidas por articulação 

semelhante venham a favorecer o processo assimilatório em pauta, tanto a  

velar, articulada com o dorso da língua levantado, quanto a palatal, emitida 

com todo o corpo da língua levantado. Ao contrário, a alveolar, cuja 

articulação se faz com a língua em posição razoavelmente plana, embora a 

parte da frente fique um pouco levantada, tenderia a não favorecer o processo 

de harmonização, por não ter pontos de semelhança com a vogal assimiladora 

(BISOL, 1981, p. 93).  

 

Indo de encontro ao que expõe Bisol, entre as alveolares, o grafema <n> registrou o 

peso relativo de 0,74 – o mais alto do grupo, e o aproveitamento de 3,6%, que não corresponde 

à análise individual: três casos de aplicação da regra em apenas dois itens: desvan<i>cimento 

e n<i>nhum (2 oc.), e em ambos os vocábulos há uma vogal alta na sílaba contígua, apontando 

para a regra de harmonização vocálica.  

O grafema <d> apresentou o maior número de aplicação da regra entre todos os fatores 

da variável (5%), e o peso relativo de 0,69. Dentre os 19 casos de variação, cinco deles podem 

ser atribuídos à assimilação regressiva do traço da vogal alta homorgânica (d<i>spidas, 

d<i>firimos, provid<i>nçiar, d<i>cisaõ, pod<i>ria), oito da vogal não-homorgância e seis à 

influência favorecedora do contexto de des- (d<i>scubriu, d<i>sculpará, d<i>scumpusturas 

(2 oc.), d<i>sputismo, d<i>sputismos (2 oc.), d<i>struhidor, d<i>scobrio, d<i>sgosto, 

d<i>speza (2 oc.), d<i>spezado, d<i>scargas).  

Semelhante foi o comportamento do grafema <r>, quando em encontro consonantal ou 

entre vogais, que, embora computando o peso relativo de 0,57, apresentou casos da regra de 

harmonização vocálica (pr<i>zidente (2 oc.), pr<i>sidente, pr<i>vinido, repr<i>endendo, 

ver<i>ador (3 oc.), compr<i>endido, atr<i<viria), com exceção do item desinter/i/çada. 

Os resultados das consoantes <t>, <s> e <l>, foneticamente descritas como alveolares, 

corroboram a explicação de Bisol, pois não se mostraram produtivas, registrando pesos relativos 

abaixo de 0,50. Das seis ocorrências contendo a consoante <t> precedendo a vogal-alvo, apenas 

t<i>zoureiro não apresenta contexto de harmonia vocálica. É importante ressaltar que nas 

transcrições orais, os fonemas /t/ e /d/ podem ser representados como alveolares ou, se 

palatalizados, tornam-se alveopalatais, a depender do dialeto brasileiro. Devido à dificuldade 

em apurar a fonética recorrente de alguns fonemas na época em que os itens foram registrados, 

como a de d+i por exemplo, optamos por considerar apenas a consoante, independentemente 

de sua pronúncia somada à vogal <i>. Embora, atualmente, encontremos no Estado do Paraná 

a pronúncia palatalizada, não há como apontar aquela realizada nos séculos XVIII e XIX, 

tampouco a pertencente ao escriba responsável pela grafia do manuscrito. Partindo desse 
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pressuposto, consideramos esses grafemas como alveolares, mencionando, no entanto, que “o 

que ocorre, na verdade, é um comportamento inverso: é a ocorrência da vogal alta anterior [i] 

que propicia a ocorrência da [...] palatalização de [t, d]” e não a presença de uma alveopalatal 

que favorece o alçamento de /e/ (FREITAS, 2003 apud AVELHEDA, 2013, p. 103). 

O grafema <s> foi codificado levando em consideração o som /s/, assim, entraram neste 

fator palavras como s<i>guro e pac<i>ando, bem como os dígrafos <sc>, <xc>, como em 

esc<e>lencia e exc<e>lensia, respectivamente. Dentre os itens alçados, apenas s<i>smeiro, 

s<i>smarias (2 oc.) e coms<i>quensia não se encaixam na regra de harmonia vocálica. O fator 

obteve o peso relativo de 0,43 e somente 0,8% de aproveitamento nesta análise – o menor desta 

variável. 

Em relação ao fator que registra a produtividade do grafema <l>, verificamos que dentre 

os cinco vocábulos atingidos pelo fenômeno (2,8%), três apresentam o ambiente de hiato 

(L<i>onardo, L<i>andro e l<i>ais), e os outros dois uma vogal alta contígua (privil<i>giados 

e sol<i>nizou). O peso relativo deste grafema foi o mais baixo da variável, computando o valor 

de 0,33. 

Kailer (2008) distingue as alveolares entre linguodental, linguoalveolar e vibrante. As 

linguodentais, que se realizam como linguoalveolares antes da vogal anterior [t,d,], mesmo que 

tenham atingido pesos relativos próximos à neutralidade, em ambas as amostras, os casos de 

aplicação da regra se limitaram a termos como [d]istrói e [d]isconfiada. 

Os grafemas <f> e <v>, denominados de labiodentais no alfabeto fonético, mostraram 

comportamentos diferenciados. O grafema <f> registrou o segundo melhor peso relativo do 

grupo, de 0,73, e 12 casos de aplicação da regra, atingindo 5,8% de aproveitamento. O grafema 

<v> ficou à margem da neutralidade, computando o peso relativo de 0,50 e três itens atingidos 

pelo fenômeno. No entanto, ao analisarmos cada grupo e seus itens individualmente, 

consideramos que ambos os resultados estão comprometidos, visto que a recorrência de itens 

de mesmo paradigma prejudica a análise estatística. No caso do <f>: f<i>lis, f<i>liçidade, 

emf<i>llis, f<i>lizes (3 oc.) e dif<i>rimos, def<i>rido, def<i>rirmos e no caso do <v>: 

conv<i>niente, inconv<i>nientes. Além desses vocábulos, encontram-se registrados nesses 

grupos os itens F<i>lisberto, f<i>licete (2 oc. – de felicite) e Siv<i>rino, todos motivados pela 

regra de harmonização vocálica. Ainda mencionamos que a reiteração de elevação em 

paradigmas nominais e flexionais possibilita conjecturarmos indícios de uma possível difusão 

lexical. 
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A consoante <m>, denominada foneticamente de bilabial, de acordo com seu ponto de 

articulação, registrou o peso relativo de 0,70 e 4,8% de aproveitamento na amostra analisada. 

Dentre os oito casos de elevação da média anterior, verificamos, novamente, a recorrência do 

paradigma nom- (nom<i>asaõ, nom<i>armos, nom<i>ado). Os demais itens deste grupo são: 

sem<i>lhante, m<i>lhor, m<i>lhoramento e am<i>assando. Importante mencionar que os 

itens que compõem este fator podem ser explicados por razões de ordem histórica. Os itens 

recorrentes do paradigma nom- estão em contexto de hiato, seguido da vogal baixa <a>, como 

também o outro vocábulo que se insere neste fator: am<i>assando. Os vocábulos m<i>lhor e 

m<i>lhoramento se remetem ao português arcaico, conforme atesta a Ortografia de Nunes de 

Leão (1576). Já sem<i>lhante pode estar relacionado ao étimo latino simili are (século XVI), 

ou ao adjetivo simi lis (CUNHA, 2013a, p. 596).  

Não atribuímos o favorecimento das labiais à produção da regra de alçamento, nesta 

amostra, devido ao importante número de variação explicada pela regra de harmonização 

vocálica. Nos apontamentos de Bisol (1981), as labiais, aglomerando aqui as bilabiais e 

labiodentais, são desfavoráveis à produtividade da regra para a vogal anterior, devido à altura 

da língua, aspecto fundamental para o processo de assimilação de traços. As pesquisas de 

Bortoni, Gomes & Malvar (1992) e Kailer (2008) corroboram os resultados de Bisol (1981). 

Nos dados de Kailer, as labiodentais foram improdutivas em ambos os corpora, já as bilabiais 

se mostraram favoráveis apenas no corpus referente à amostra 2006-2007. 

Avelheda (2013) disponibiliza resultados que colocam as alveolares e as labiais como 

produtivas nos contextos de sílabas livres e hiato. Por isso, é importante ressaltar que, embora 

grande parte dos casos de elevação possa ser atribuída à regra de harmonização vocálica, existe 

a possibilidade de resíduos, direcionando a análise para o alçamento sem motivação aparente, 

ou ainda à teoria difusionista. Prova disso são os resultados de investigações que descartam de 

suas amostras dados com a presença de uma vogal alta contígua à pretônica candidata à 

elevação, como o de Klunck (2007) e Cruz (2010), em que os fonemas labiais e coronais 

apresentaram pesos relativos um pouco acima do nível neutro no contexto precedente à vogal-

alvo. 

O fonema alveopalatal [], representado pelo grafema <g> no sistema alfabético, tende 

a favorecer o processo assimilatório com a vogal candidata à elevação, no contexto precedente, 

devido ao seu ponto de articulação alto, desde que seguida por uma vogal alta, segundo Bisol 

(1981); no entanto, nesta amostra, dos três casos de variação com a consoante <g> no segmento 

precedente (correg<i>dor, g<i>ntio, intelig<i>nciados), dois possuem uma vogal alta na 
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sílaba contígua, e uma explicação histórica já foi mencionada a respeito do termo corregidor. 

O peso relativo deste fator ficou um pouco acima do nível de neutralidade, 0,50.  

A produtividade do segmento precedente não é mencionada no trabalho de Oliveira 

(2005), todavia, uma análise dos dados disponibilizados pelo autor evidencia maior ocorrência 

de aplicação do fenômeno em (i) contexto de harmonização vocálica; (ii) posição inicial, 

seguido ou não por vogal alta; (iii) sequência <es-> e <des->; (iv) hiato e (v) segmento 

consonantal seguinte composto por alveolares ou palatais. 

A análise desta variável não demonstra produtividade para a elevação da média anterior, 

posto que as consoantes, comprovadamente ativas na atuação do processo, comportaram-se 

como coadjuvantes nos dados testados, perante a expressiva atuação da regra de harmonização 

vocálica. 

 

6.4.1.6 Consoante Adjacente Seguinte 

 

Além do segmento consonantal precedente, acredita-se que o seguinte também pode 

exercer influência na elevação das médias pretônicas. Esta variável foi selecionada como a 

quarta mais relevante para a produtividade do alçamento da vogal média <e>. 

Excluímos da rodada multivariada os grafemas que obtiveram 100% de manutenção da 

regra: <b> (rec<e>bemos), <m> (r<e>metido), <j> [] (dez<e>javam), <x> [] 

(v<e>xaçoins), <h> (anc<e>har), <p> (d<e>pendencias) e <t> (p<e>tiçaõ). E também os 

fatores com uma ocorrência de variação: <f> (d<i>firimos), <g> [] (privill<i>giados), <q+u> 

(cons<i>quensia) e o dígrafo <nh>, por apresentar duas ocorrências de um mesmo vocábulo 

(n<i>nhum). 

Os resultados desta variável seguem na tabela 6: 
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Tabela 6 - Atuação da Variável 'Consoante Adjacente Seguinte' na Aplicação do Alçamento 

de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

lh 

(sem<i>lhante, m<i>lhor) 

4/13 23,5 0,98 

Ausência de segmento (hiato) 

(nom<i>açaõ, L<i>andro) 

15/146 9,3 0,94 

n 

(sol<i>nizou, inconv<i>nientes) 

3/118 2,5 0,77 

l 

(f<i>lis, f<i>liçidade) 

11/700 1,7 0,76 

g 

(s<i>guramos, s<i>guro) 

3/141 2,8 0,59 

r [] 
(t<i>ria, Siv<i>rino) 

10/428 2,1 0,57 

v 

(atr<i>viria, S<i>virino) 

3/11 1,9 0,56 

z 

(t<i>zoureiro, pr<i>zidente (2 oc.) 

8/379 2,1 0,50 

d 

(p<i>diaõ, p<i>dida) 

3/157 1,9 0,39 

c [k] 

(r<i>cairem, iz<i>cutei) 

2/161 1,2 0,36 

c, sc, xc, ç, s [s] 

(desvan<i>cimento, d<i>cizaõ) 

3/950 2,1 0,16 

Input: 0.007  Significance: 0.000 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

Os grafemas que se mostraram produtivos para a aplicação da regra na amostra de <e> 

foram <lh>, <n>, <l>, <g>, <r>, <v> e <z>. Podemos agrupá-los de acordo com o ponto de 

articulação dos fonemas em palatal: //; alveolares: /n/, /l/, /r/ e /z/; labiodental: /v/ e velar /g/. 

Antes de descrevermos os resultados referentes às consoantes, destacamos a 

produtividade do contexto de ausência delas – o hiato, que registrou o peso relativo de 0,94 e 

15 casos de elevação da média anterior. É importante salientar que a vogal alçada sempre foi a 

primeira vogal do encontro vocálico, como em L<i>onardo, nom<i>açaõ, ver<i>ador, 

l<i>ais, r<i>ais, entre outras. A variação das vogais médias altas, em contato com outra vogal 

é um comportamento já descrito por Fernão de Oliveira (1536), apontado, também, no Appendix 
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Probi. Maia (1986) explica as grafias alternadas dos hiatos presentes nos documentos notariais 

dos séculos XIII ao XVI da Galiza e Noroeste de Portugal: 

 

[...] pelo menos desde o séc. XIII, e pretónico em hiato com a vogal da sílaba 

tónica tinha começado a fechar-se em i. [...] Sobre os notários pesava a 

influência do latim jurídico e a tradição da língua escrita dos séculos 

anteriores, assim como a influência de modelos literários ou semi-literários 

que, neste caso concreto, contribuíram para continuar a usar o grafema e, 

apesar do desajuste porventura existente entre as formas gráficas e as 

correspondentes formas da língua falada (MAIA, 1986, p. 369). 

 

Câmara Júnior (1985 [1976], p. 43) explica que há, por certo, uma supressão da oposição 

entre vogal média e alta, em proveito da alta, em determinadas circunstâncias, como no caso do 

hiato, com vogal tônica, em que oscilações entre o /e/ e o /i/ acontecem “meramente” na grafia 

dos vocábulos. 

Na investigação de Kailer (2008), o contexto consonantal seguinte não é considerado 

responsável pelo alçamento da vogal anterior, uma vez que o único ambiente altamente 

favorecedor em seus dados foi o de hiato. Em conformidade com os apontamentos de Naro 

(1973), a autora comenta que o contexto quase categórico de elevação da vogal média /e/ em 

ambiente de hiato corrobora a ‘Lei de Oliveira’, referindo-se ao gramático Fernão de Oliveira, 

“um dos primeiros a comentar o fato como tendo início por meio da dissimilação de vogais 

médias para altas, antes da vogal baixa [a], o que posteriormente aplicou-se a outras vogais” 

(KAILER, 2008, p. 129). 

Conforme apontou o programa estatístico, o dígrafo <lh> foi o mais representativo no 

ambiente seguinte à pretônica-alvo, com o peso relativo de 0,98. Verificamos que nenhum caso 

de aplicação da regra, das quatro ocorrências (m<i>lhor (2 oc.), m<i>lhoramento e 

sem<i>lhante), apresentou o contexto de harmonização vocálica. De acordo com Bisol (1981), 

embora a palatal seja uma consoante alta, a ação dela para o efeito de elevação da vogal /e/ só 

acontece condicionada pela presença de uma vogal alta na sílaba seguinte. Não foi o que ocorreu 

em nossas quatro ocorrências de alçamento. Isso leva a crer que a modificação desta vogal pode 

evidenciar uma possível lembrança ortográfica, conforme descrito na variável ‘Consoante 

Adjacente Precedente’. 

Os grafemas <n> e <l>, que englobam os fonemas alveolares, computaram praticamente 

o mesmo peso relativo, 0,77 e 0,76, respectivamente. As três ocorrências com <n> 

(sol<i>nizou, inconv<i>nientes, conv<i>niente), e nove das 11 com <l> no segmento seguinte 

(f<i>lis, f<i>liçidade, f<i>lizes (3 oc.), emf<i>llis, F<i>lisberto, int<i>ligencia, f<i>lecete 
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(2 oc.), f<i>leçete) podem ser atribuídas à regra de harmonização vocálica. Embora o número 

de ocorrências de variação no fator de <l> seja relativamente alto para esta investigação, não 

atribuímos uma verdadeira relevância desse segmento para a produtividade do alçamento, uma 

vez que a recorrência do paradigma fel- compromete a estatística. Devido à escassez de dados 

provenientes de registros escritos, não procedemos à nova análise excluindo os itens 

recorrentes, pois quanto menos dados houver para a análise binomial, mais problemas 

ortogonais se instauram. 

Os grafemas <r> e <z>, representantes dos fonemas alveolares no sistema alfabético, 

obtiveram os pesos relativos de 0,57 e 0,50, respectivamente. Mesmo que ambos os grafemas 

tenham atingido o aproveitamento de 2,1% de produtividade na amostra de <e>, apenas o 

fonema [], caracterizado de acordo com seu modo de articulação como tepe, ficou um pouco 

acima do nível de neutralidade. O grafema <z> se manteve exatamente na marca neutra de 0,50. 

Nas ocorrências de <r> houve a harmonização com a vogal seguinte (def<i>rido, 

def<i>rirmos, pod<i>ria, t<i>ria) e, em cinco delas, a assimilação aconteceu de ambos os 

lados (dif<i>rimos, int<i>rino (3 oc.), Siv<i>rino). Além disso, a recorrência do termo intirino 

e do paradigma def- pode ter comprometido o resultado estatístico. 

Em relação ao grafema <z>, notamos que apenas o item t<i>zoureiro não apresenta 

ambiente motivador; os demais vocábulos (pr<i>zidente (2 oc.), pr<i>sidente, fregu<i>zias 

(2 oc.), <i>zicutei, <i>zistentes) possuem uma vogal alta contígua à vogal média elevada. O 

vocábulo t<i>zoureiro, derivado de tesoura, apresenta a vogal alçada já no século XV <tisoy-

>, conforme atesta Cunha (2013a, p. 632). Porém, podemos conjecturar a analogia ao termo 

tesouro, registrado por Nunes de Leão (1576) como thesouro e, na errata, tisouro. 

As outras consoantes que possuem ponto de articulação alveolar no sistema fonético, 

<d>, <c>, <ç>, <sc>, <xc> e <s>, não computaram pesos relativos relevantes para a amostra de 

<e>, sendo 0,39 e 0,16, respectivamente. O grafema <d>, com 1,9 % aproveitamento, esteve 

no segmento seguinte de apenas três vocábulos da amostra da vogal anterior: p<i>diaõ, 

p<i>dida e correg<i>dor. Além da recorrência do paradigma, há o ambiente de harmonização 

nos dois primeiros itens. O mesmo índice de aproveitamento foi apontado para os grafemas que 

representam o fonema /s/, registrados nos vocábulos desvan<i>cimento, d<i>cizaõ e 

desinter<i>çada. Nos dois primeiros, há a vogal <i> atuando como gatilho para a aplicação da 

regra, no entanto, em desinteriçada não há ambiente motivador, tampouco uma explicação 

etimológica, direcionando a explicação para um possível equívoco ortográfico. 
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Os dados que compõem esta tese corroboram os resultados de Bisol (1981) que expõe o 

ambiente alveolar como desfavorável à aplicação da regra, tanto no segmento precedente 

quanto no seguinte. Para Kailer (2008), as linguoalveolares [l, , z], mesmo com valores 

próximos à neutralidade, podem ser caracterizadas como relevantes para a regra, visto que os 

índices registrados são de responsabilidade das próprias consoantes, e não de outro contexto 

favorecedor. 

As consoantes <c> e <g>, representadas foneticamente pelas velares /k/ e /g/, 

apresentaram comportamentos diferenciados na amostra. Enquanto o grafema <g> foi apontado 

como estatisticamente relevante para a aplicação da regra, com 0,59 de peso relativo, o grafema 

<c> obteve o resultado contrário, registrando o peso relativo de 0,36. As ocorrências de <g> 

(s<i>guramos, s<i>guro, b<i>gnidade) também podem ser atribuídas às vogais altas 

subsequentes à pretônica. Duas delas com a presença da não-homorgânica <u> que, de acordo 

com Bisol (1981), não possui a mesma atuação que a vogal /i/ para a elevação de /e/. Nos dados 

de Kailer (2008), as velares afirmaram seu favorecimento mesmo após a autora excluir itens 

com ambientes motivadores do alçamento. 

A consoante <v>, que representa o fonema labiodental, embora tenha sido considerada 

produtiva para a regra, computando o peso relativo de 0,56, atingiu apenas três itens na amostra 

de <e>: S<i>virino, atr<i>viria e pr<i>vinido, todas com a homorgânica <i> na sílaba 

seguinte.  

A maioria dos estudos variacionistas traz os fonemas palatais e velares como favoráveis 

ao alçamento de /e/, as alveolares como inibidoras e as labiais como indiferentes ao processo. 

Comportamento distinto referente às labiais é encontrado em Bortoni, Gomes & Malvar (1992). 

Nos dados analisados pelas autoras, as labiais favoreceram a elevação da vogal média anterior, 

e as palatais, ao contrário. Segundo elas, a “consoante palatal, a se levar em conta o 

condicionamento articulatório, deveria favorecer a elevação como a velar, o que não ocorre”; e 

sobre as labiais, dizem não haver justificativa fonética que explique a atuação dessas consoantes 

(BORTONI, GOMES & MALVAR, 1992, p. 19).  

Para os estudos que investigam casos de alçamento sem motivação aparente, as palatais 

nasais (sinhora) apresentam valores bastante altos de elevação. No estudo de Klunck (2007), o 

índice de aproveitamento chegou a 91%. As dorsais e labiais também se mostraram produtivas, 

todavia, o percentual de frequência cai de forma expressiva, 8% e 6%, respectivamente. Para 

Cruz (2010), a palatal nasal foi considerada produtiva somente na amostra 88-89. Já as labiais 

e dorsais tiveram o peso relativo alto em ambas as amostras (88-89/07-09). Tanto Cruz quanto 
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Klunck atribuem o alto valor registrado pelas palatais nasais à recorrência de termos como 

sinhor, sinhora e sinhoria. 

Os resultados da investigação sobre a escrita do século XIX, disponibilizados por 

Oliveira (2005), trazem registros de itens alçados sem a presença da vogal alta na sílaba 

seguinte, contendo consoantes palatais e alveolares no segmento seguinte: <c>, representando 

o fonema /s/ (compar<i>cer), <c>, representando o fonema /k/ (end<i>coroso), <z> 

(th<i>zoureiro), <d> (sol<i>dade), <n> (s<i>naõ), <ch> [] (Al<i>chandre), <nh> 

(emg<i>nheiro), <lh> (m<i>lhor). Na amostra de Magalhães (2013), os casos de alçamento 

sem motivação aparente apresentam as consoantes <g>, representando a velar /g/, (ch<i>gada), 

<z> (t<i>zouras), <lh> (m<i>lhoras) e <qu>, representando o fonema velar /k/ (p<i>queno).  

Fundamentando-nos em pesquisas voltadas às abordagens sincrônica e diacrônica, 

atribuímos os resultados desta variável a três condições: primeiramente à ação do contexto de 

harmonização vocálica, em segundo lugar ao ambiente de hiato, apontado por Kailer (2008) 

como a ‘Lei de Oliveira’ e, por último ao contexto consonantal palatal, corroborando os 

apontamentos descritos nos trabalhos que referenciam este estudo. 

 

6.4.1.7 Classe Morfológica 

 

Por não apresentar problemas de ortogonalidade com os demais grupos, a variável 

‘Classe Morfológica’ foi considerada no arquivo de condições nas duas rodadas realizadas, 

sendo selecionada em terceiro lugar em ambas. É importante mencionar que, nas duas rodadas, 

os valores dos pesos relativos referentes aos dois fatores deste grupo foram equivalentes. 

Além dos contextos fonético-fonológicos, é importante verificar se há maior ocorrência 

de aplicação do fenômeno entre os verbos ou entre os itens que não pertencem a essa classe, 

unindo o aspecto estrutural ao histórico, levando em consideração os apontamentos que 

emergem dos seguidores dos modelos neogramático e difusionista. 

Enquanto os primeiros acreditam que a mudança sonora se propaga regularmente, 

atingindo todas as lexias com o mesmo ambiente fonológico, sem exceção, os segundos 

afirmam que a mudança ocorre independentemente do contexto fonológico, e cada palavra 

possui a sua história, admitindo, portanto, que a implementação da mudança parte de 

determinados itens lexicais e se espraiam para o léxico, podendo deixar resíduos, uma vez que 

as palavras se comportam de maneira individual em relação à mudança. 
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Lembramos que consideramos, neste grupo, somente dois fatores, sendo eles verbos e 

não-verbos. No fator dos verbos, não diferenciamos a conjugação à qual pertencem, e no fator 

dos não-verbos, incluímos as classes: substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, conjunção e 

numeral. Optamos por essa divisão ao observar que as pesquisas que investigam o tema, ora 

tratam do sistema verbal (SCHWINDT & COLLISCHONN, 2004), ora se acometem dos 

nomes (SILVEIRA & TENANI, 2007)105. Para Viegas (1987) parece não haver distinção entre 

classes para a aplicação da regra: 

 

Com relação aos verbos, o que parece favorecer o alçamento é a presença de 

vogal alta no paradigma. Já com relação aos adjetivos e advérbios, o que 

parece estar influenciando é o tipo de morfema sufixal. Tanto a vogal alta 

quanto os morfemas sufixais atuam também em outras classes de palavras 

(VIEGAS, 1987, p. 68). 
 

Nossa opção divisória se deu, principalmente, devido à escassez de dados atingidos pela 

regra, uma vez que trabalhamos com registros escritos.  

Bisol (1981) afirma que os verbos são mais favoráveis à regra de harmonização vocálica 

em detrimento dos nomes que, em seus dados, mostraram-se indiferentes à regra. Também 

assinala que os sufixos verbais podem influenciar a harmonização de verbos de 2ª. e 3ª. 

conjugações. Seguindo os apontamentos de Lemle (1974), a autora pressupôs em seu estudo 

que a classe dos verbos da 3ª conjugação irregulares, e também os da 2ª conjugação e a classe 

dos adjetivos teriam mais vocábulos atingidos pela regra de harmonização. Em suas 

considerações, afirma que os vocábulos acometidos pelo processo de flexão (dos sufixos 

verbais) tenderiam a não oferecer restrição ao processo do alçamento, enquanto aqueles 

caracterizados pela flexão derivacional (dos sufixos nominais) se comportariam de maneira 

contrária.  

A autora explica que os verbos pertencentes às 2ª. e 3ª. conjugações são caracterizados 

pela presença de uma vogal alta no radical ou na flexão: ferir. Já nos casos de verbos irregulares, 

a vogal é alomorfe da vogal do radical: pude, vim, durmo. No caso do primeiro exemplo, Bisol 

(1981) explica que a abundância de condicionadores na flexão dos verbos acaba por originar 

uma vogal alta que se espalha pelo paradigma: ferir ~ firir ~ firi ~ firirei. Sobre os exemplos 

citados na sequência, a autora alude à regra diacrônica da metafonia verbal, que acaba por 

condicionar a vogal alta a certos paradigmas verbais, funcionando como gatilho para a aplicação 

                                                 
105 As autoras focalizam a região de São José do Rio Preto - SP para caracterizar o fenômeno do alçamento em 

nomes, principalmente influenciado pelos condicionantes linguísticos. 
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da regra de harmonização, como em vi e viria (veria), pus e puria (poria), durmo e durmiria 

(dormiria). Sobre a diferença entre metafonia e harmonização, Bisol (1981) esclarece: 

 

Diríamos que a diferença entre a metafonia verbal e a harmonização vocálica 

que aqui estudamos reside no fato de ser a vogal alta condicionadora elidida 

na regra diacrônica, que é uma alternância obrigatória, e ser preservada na 

regra sincrônica, que é uma alternância facultativa (BISOL, 1981, p. 103). 

 

Para Schwindt (2002), o processo de alçamento parece ser mais frequente entre as vogais 

das raízes dos verbos e sufixos verbais, em detrimento das vogais presentes em nomes e sufixos 

nominais. Schwindt & Collischonn (2004) testaram a regra de harmonização vocálica em itens 

verbais provenientes da investigação de Schwindt (1995), atentando somente para os casos da 

vogal média /e/. Segundo os autores, “os verbos permitem observar a elevação, pois o mesmo 

segmento ora é tônico ora é átono pretônico, como nas formas devo e devi” (SCHWINDT & 

COLLISCHONN, 2004, p. 75). Constataram, então, que a aplicação da regra em verbos não 

difere da aplicação geral, embora haja algumas condições nos itens verbais que favorecem a 

elevação, como a presença da vogal alta nos verbos de 3ª. conjugação. Porém, outras condições 

parecem desfavorecer o fenômeno, como a presença de uma fronteira prosódica entre a base do 

verbo e o sufixo modo-temporal do futuro do pretérito (venderia, e não vendiria ou vindiria). 

A explicação pode ser direcionada para dois vieses: do ponto de vista da frequência de uso, é 

empiricamente observável que as formas do futuro do pretérito são pouco utilizadas, em 

detrimento das formas do imperfeito. Do ponto de vista fonológico, considerando questões 

relativas à prosódia, como a palavra fonológica, os autores explicam que “a harmonia vocálica 

não atravessa fronteira de palavras prosódicas [...] está amplamente atestado que a harmonia 

não se aplica em formas como negrinho, bolinho [...]” (SCHWINDT & COLLISCHON, 2004, 

p. 79).  

Os resultados desta variável seguem na tabela 7: 

 

Tabela 7 - Atuação da Variável 'Classe Morfológica' na Aplicação do Alçamento de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Verbos 55/1399 3,8 0,67 

Não-verbos 70/4241 1,6 0,43 

Input: 0.007  Significance: 0.000 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 
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A rodada multivariada selecionou somente o fator dos verbos como relevante para a 

atuação do processo, com o peso relativo de 0,67. A análise individual dos 56 (3,8%) casos de 

aplicação da regra forneceu o seguinte resultado, ilustrado no quadro 22:  

 

Quadro 22 - Alçamento da Vogal <e> em Verbos 

Contexto inicial 

#en- 

#<i>nviou (3 oc.), #<i>nviada, #<i>nviamos, #<i>ntregue (2 oc), 

#<i>ntregou (2 oc.), #<i>ncarregado (4 oc.), #<i>ncarregarmos, 

#<i>ncontra, #<i>ncontro, #<i>npregar, #<i>mpregamos (2 oc.), 

#<i>npregarnos, #<i>ntrepoz, #<i>nxeo, #<i>nbarassar, 

#<i>mbarassarmos, #<i>nbolçaremçe,  #<i>ntender (2 oc.). 

Prefixo des- d<i>sculpará, d<i>scobriu, d<i>scubrio. 

Contexto inicial 

#es- 

#<i>stando. 

Contexto de 

harmonização 

vocálica 

#<i>zicutei (2 oc.), p<i>dida, d<i>f<i>rimos (2 oc.),  def<i>rirmos, 

def<i>rido, s<i>rvir, sol<i>nizou, at<i>ndidos, atr<i>viria, pod<i>ria, 

pr<i>vinido, t<i>ria, prov<i>dinçiar, p<i>diaõ,  s<i>guramos. 

Consoante velar iz<i>cutei (2 oc.), r<i>cairem. 
Fonte: Banco de dados correspondente ao alçamento da vogal <e> que compõe a tese. 

 

Ao recorrermos aos dados, individualmente, verificamos que todos os casos elencados 

trazem algum ambiente motivador, ou seja, estão condicionados por determinada regra 

fonético-fonológica e, portanto, enquadram-se na abordagem neogramática. No entanto, a 

seleção desta variável pelo programa estatístico abre espaço para considerações que direcionam 

nossos olhares para o comportamento lexical do vocábulo, como um componente relevante na 

atuação da regra de alçamento, principalmente por observarmos certa recorrência de 

paradigmas em vocábulos como def<i>rimos, def<i>rido e d<i>f<i>rirmos, nom<i>armos e 

nom<i>ado, #<i>nviou, #<i>nviada e #<i>nviamos, #<i>npregar, #<i>mpregamos, 

#<i>npregarnos. 

Em nomear e empregar, temos verbos de 1ª. conjugação, mas em deferir, temos a 3ª. 

conjugação, gatilho bastante forte para a aplicação da regra. Em nomear, podemos pensar no 

hiato seguido de vogal baixa <a>, em empregar, o contexto inicial seguido de nasal é ambiente 

praticamente categórico, conforme já mencionamos.  

Nos verbos atender, atrever, ter e compreender, acreditamos haver, além do 

espalhamento da vogal alta criado na flexão, a harmonização com a vogal alta em: at<i>ndi > 

at<i>ndidos/ atrevi > atr<i>viria/ tive ~ t<i>ria/ compreendi > compr<i>endido. É 

imprescindível mencionar que o sufixo modo-temporal preconizado por Schwindt & 
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Collischonn (2004), como um agente desfavorecedor do processo, não encontrou respaldo nos 

itens atriviria e tiria. 

A amostra aqui analisada corrobora o estudo de Avelheda (2013), mas diverge dos 

resultados de Graebin (2008) e Cruz (2010). Nos dados da primeira autora, os verbos foram 

mais suscetíveis à aplicação da regra, particularmente aqueles em forma finita ou em forma 

nominal, como em acr[i]dito e cons[i]guir. No entanto, na investigação de Graebin (2008), o 

fator descrito como não-verbos foi o mais relevante para a aplicação da regra. Interessante que 

os itens verbais, contendo caráter praticamente categórico de variação, como enriquecendo, 

enfiei, endividô não alçaram, contradizendo o respaldo histórico postulado para os contextos 

iniciais seguidos de /N/ e /S/. Da mesma forma, os dados de Cruz (2010) apontaram o fator dos 

não-verbos como mais produtivo na aplicação da regra de alçamento, porém, após a exclusão 

de itens com o mesmo radical, e de vocábulos com alta frequência nos dados, a variável passou 

a não ser selecionada como relevante para o fenômeno. 

Em vista do que expusemos, atribuímos a grande maioria dos casos apontados nesta 

variável como motivada por condicionantes estruturais, todavia, não descartamos que possa 

haver evidência de condicionamento lexical em alguns itens, uma vez que a elevação de 

determinados vocábulos parece envolver o paradigma. 

6.4.1.8 Localidade e Tempo 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos adotados neste estudo nos levam para o 

caminho da descrição e sistematização de fatos linguísticos numa perspectiva estrutural e social. 

Sabemos o valor que os documentos remanescentes carregam para a captação de informações 

sobre a linguagem de determinadas localidades em determinado tempo, todavia, neste tipo de 

investigação, qualquer precisão é questionável. Neste estudo, consideramos que os fatos 

linguísticos presentes nos manuscritos são fontes riquíssimas de informação sobre a 

comunidade estudada, porém, esses fatos não podem ser concebidos como fieis à língua 

praticada na época. 

Por não apresentar problemas ortogonais com as demais variáveis linguísticas, 

incluímos este grupo nas duas rodadas efetuadas. Na primeira rodada, em que inserimos as 

variáveis ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal da Sílaba Precedente’, ‘Consoante Adjacente 

Seguinte’, ‘Classe’ e ‘Tempo’, o programa selecionou a ‘Localidade’ como quinta mais 

relevante. Na rodada em que foram considerados os grupos ‘Contiguidade’, ‘Coda’, ‘Consoante 

Adjacente Precedente’, ‘Classe’ e ‘Tempo’, o grupo ‘Localidade’ foi selecionado como quarto 



202 

 

mais produtivo. Optamos, então, por descrever a rodada em que a variável foi mais bem 

selecionada. 

Os resultados disponibilizados pelo Goldvarb X seguem na tabela 8: 

 

Tabela 8 - Atuação da Variável 'Localidade' na Aplicação do Alçamento de <e> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Guaratuba 41/1020 3,9 0,69 

Castro 25/1016 2,4 0,55 

Curitiba 23/1061 2,1 0,52 

Antonina 19/1132 1,7 0,43 

Paranaguá 18/1411 2,2 0,37 

Input: 0.007  Significance: 0.000 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <e>. 

 

De acordo com o peso relativo de 0,69, a cidade onde a regra do alçamento se mostrou 

mais produtiva foi Guaratuba, litoral do Paraná. A análise individual dos itens alçados neste 

fator nos revelou o seguinte prospecto: seis vocábulos atingidos pela regra de harmonização 

vocálica motivada pela vogal homorgânica <i> (f<i>lis, prov<i>dinçiar); 11 apresentando a 

sequência des- (d<i>sgosto, d<i>struhidor); 13 vocábulos apresentando os contextos inicial 

de vogal + /N/ e vogal + /S/ (#<i>npregamos, #<i>stando); quatro ambientes de hiato, seguido 

da vogal baixa <a> (am<i>assando, nom<i>ado); dois itens apresentando a vogal média 

reduzida pela presença de uma consoante palatal no contexto seguinte + a vogal não-

homorgânica <u> (n<i>nhum); um contexto de sibilante precedente (s<i>guramos), e dois 

vocábulos alçados sem motivação estrutural (desenter<i>çada, sem<i>lhante).  

Castro, nos Campos Gerais, foi a segunda mais representativa, obtendo o peso relativo 

de 0,55, e 25 palavras alçadas. Em relação aos dados elevados, apontamos 11 casos de 

harmonização vocálica motivada pela vogal homorgânica <i> (emf<i>llis, g<i>ntio); um item 

apresentando o contexto de des- + vogal não-homorgânica <u> (d<i>scubrio); sete ambientes 

de hiato, sendo cinco deles seguidos pela vogal baixa <a> (ver<i>ador, r<i>ais) e dois pela 

vogal média <e> (compr<i>endido, repr<i>endendo); dois vocábulos com a vogal <e> no 

início + /N/ (#<i>mbarasar, #<i>nbarasarmos); três itens apresentando uma consoante velar 

no ambiente seguinte, tendo um deles a vogal não-homorgânica <u> na sílaba contígua 

(s<i>guro, r<i>cairem), e em s<i>smeiro, a coda em sibilante. 

Curitiba, capital do Estado desde 1853, beirou a neutralidade, computando o peso 

relativo de 0,52, e 23 ocorrências da pretônica elevada. A análise individual dos itens mostrou 
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que nos dados de Curitiba predominou a regra de harmonização vocálica, associada à elevação 

da vogal em início de item seguida de nasal. A primeira regra apresentou 11 vocábulos 

(dif<i>rimos, fid<i>lisima), e a segunda 12 (#<i>ntregou, #<i>ncarregado). 

Antonina e Paranaguá não alcançaram pesos relativos que as colocassem em posição 

relevante nesta variável, sendo o peso relativo de 0,43 para a primeira e 0,37 para a segunda. A 

apreciação atenta dos itens alçados nestes dois grupos evidencia os ambientes de harmonização 

vocálica (d<i>cisaõ, fregu<i>zias) e de início do item + consoante nasal (#<i>mcarregarmos, 

#<i>mfermidades), de hiato (pac<i>ando), coda em sibilante (s<i>smeiro e s<i>smarias (2 

oc.)) como gatilhos para a elevação da média pretônica <e>. A elevação nos itens m<i>lhor e 

m<i>lhoramento pode ser atribuída ao étimo. 

É importante observar que esses dados apontam indícios sobre o conceito vigente de 

que a manutenção da vogal média nestas localidades, para além dos habitantes primeiros dos 

povoados ali instaurados, deve-se à vinda e permanência dos imigrantes de outras 

nacionalidades e não dos portugueses. 

A variável ‘Tempo’ não foi selecionada pelo programa Goldvarb X, em nenhuma das 

rodadas efetuadas. Desta forma, optamos por apresentar os resultados gerais e percentuais deste 

grupo no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Variável ‘Tempo’: Alçamento e Manutenção da Vogal <e> 

 

  Fonte: Resultados provenientes do banco de dados dos séculos XVIII e XIX que compõem a tese. 

 

Conforme verificamos na ilustração do gráfico 2, a manutenção da vogal média <e> é 

bastante superior aos casos de elevação dessa vogal nos dados referentes à escrita paranaense, 

tanto no século XVIII (98%) quanto no XIX (97,7%). No século XVIII houve mais ocorrências 

(14) de elevação em contexto inicial, seguido de nasal ou fricativa. Já no século XIX, aconteceu 

o inverso, ou seja, mais casos de harmonização vocálica (30) em detrimento do contexto inicial. 
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Importante ressaltar que a não seleção da Variável ‘Tempo’ é bastante significativa para 

um estudo que investiga casos de mudança e variação de itens lexicais alçados. Podemos 

conjecturar que o fenômeno em estudo não está restrito em grau de importância em um ou outro 

século, mas, configura-se como um processo contínuo, podendo sofrer alguma alteração, a 

depender do tipo de proposta investigada. Provavelmente, o confronto de registros de 

documentos provenientes dos séculos XVII, e até mesmo do século XX, poderia propiciar 

relevância estatística temporal. Nos dados desta amostra, interpretamos que a omissão deste 

grupo indica a continuidade do processo. 

 

6.4.1.9 Algumas Considerações 

 

Embora os itens atingidos pela regra sejam em número reduzido, é importante ressaltar 

que eles existem e devem ser investigados, uma vez que são os registros escritos de séculos 

passados que mantêm viva a linguagem dos locais onde foram redigidos. Portanto, a descrição 

da língua escrita em documentos remanescentes pode ser uma importante ferramenta para 

chegar a possíveis pistas sobre a linguagem coloquial da época estudada. 

Em relação aos dados da vogal pretônica <e>, verificamos a forte atuação do contexto 

de harmonização vocálica e do contexto inicial nasal, entretanto, as ocorrências de alçamento 

de <e> no início do vocábulo, da mesma forma, evidenciam, na maioria deles, uma vogal alta 

na sílaba seguinte. A vogal homorgânica <i> foi mais atuante no ambiente de harmonia, embora 

o resultado estatístico tenha computado maior relevância da não-homorgânica <u>. 

Entendemos que os grupos que controlaram a sílaba precedente e a contiguidade da vogal alta 

em relação à vogal-alvo se relacionam, uma vez que o fator considerado mais significativo no 

primeiro é, por conseguinte, o mais relevante do segundo. As variáveis que controlam a 

presença das consoantes adjacentes nos segmentos precedente e seguinte, bem como o grupo 

‘Classe Morfológica’, podem ser considerados coadjuvantes na produtividade do fenômeno, 

pois os itens contidos nos fatores que compõem esses grupos demonstram outro ambiente 

motivador. Os aspectos extralinguísticos não indicaram relevância estatística. 

 

6.4.2 A VOGAL MÉDIA PRETÔNICA <o> 
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As variáveis linguísticas e a extralinguística selecionadas pelo programa estatístico 

estão apresentadas seguindo a ordem: (i) Vogal da Sílaba Seguinte; (ii) Vogal da Sílaba 

Precedente; (iii) Contiguidade; (iv) Coda Silábica; (v) Consoante Adjacente Seguinte; (vi) 

Consoante Adjacente Precedente (vi) Classe e (viii) Localidade. A variável ‘Tempo’ não foi 

selecionada em nenhuma das rodadas efetivadas. A forma de descrição dos resultados segue 

em conformidade com a empregada nos dados da vogal anterior. 

 

6.4.2.1 Vogal da Sílaba Seguinte 

 

Na rodada na qual consideramos a variável ‘Vogal da Sílaba Seguinte’, o programa a 

selecionou como a mais relevante para a aplicação da regra. Devido à baixa produtividade dos 

fatores nasais, optamos por amalgamar as vogais nasais e o ditongo nasal em um único fator. O 

fator das vogais médias baixas foi excluído dos dados, devido à improdutividade, e o da vogal 

média <o> foi descartado, por apresentar elevação em apenas um item lexical (rig<u>roso), 

repetido duas vezes. 

Os resultados estatísticos seguem na tabela 9: 

 

Tabela 9 - Atuação da Variável 'Vogal da Sílaba Seguinte' na Aplicação do Alçamento de 

<o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Vogal oral /u/ 

(em<u>llumento, d<u>cumentos) 

36/113 23,6 0,94 

Vogal oral /i/ 

(s<u>licitando, aut<u>ridades) 

15/522 2,8 0,62 

Vogal oral /e/ 

(B<u>telho, s<u>berano) 

9/532 2,2 0,56 

Vogais nasais e ditongo nasal 

(c<u>mum, prom<u>ssaõ) 

6/335 1,8 0,44 

Ditongo oral 

(cax<u>eira, disc<u>brio) 

5/147 2,6 0,39 

Vogal oral /a/ 

(<u>zadia, s<u>ada) 

2/369 0,5 0,13 

Input: 0.015  Significance: 0.001 

Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 
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Conforme já mencionado, a presença de uma vogal alta homorgânica é considerada 

contexto categórico para a elevação das vogais médias e os resultados desta amostra corroboram 

o que os estudos sobre a oralidade vêm demonstrando. Os fatores mais produtivos nesta variável 

foram justamente os das vogais altas <i> e <u>. Sem contrariar os efeitos da homorganicidade, 

a presença da vogal <u> na sílaba seguinte funcionou como o gatilho para a elevação de 36 

(23,6%) itens, e o peso relativo de 0,94 coloca este fator muito próximo do nível categórico. 

No entanto, é necessário salientar que a recorrência de palavras alçadas com o paradigma 

c<u>stum- (24 oc.), e do vocábulo disc<u>mpusturas (4 oc.) compromete o resultado 

estatístico. Os demais itens são c<u>luna, p<u>puloza, d<u>cumentos, s<u>lunidades, 

abs<u>lutos, intr<u>duzidos, em<u>llumento e res<u>lluçaõ. Em relação à vogal alta não-

homorgânica <i>, foram registradas 15 ocorrências deste contexto, e o peso relativo de 0,62. 

Os vocábulos que preenchem este fator são: s<u>licitando (2 oc.), aut<u>ridades, 

<u>mitimos, inp<u>ssibilitado, imp<u>ssibilidade, op<u>zição, p<u>sivel (2 oc.), 

desc<u>briremos, <u>missaõ, am<u>tinar, disp<u>tism e disp<u>tismos (2 oc.).  

Bisol (1981) destaca que a mudança de o > u é motivada pela ação de fatores, sendo o 

mais forte a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte, e, em se tratando da vogal posterior, 

a vogal /u/ tem maior poder de atração. Graebin (2008) destaca o favorecimento do contexto 

homorgânico, tanto em ambiente oral quanto nasal em seus dados. Na análise empreendida por 

Kailer (2008), na amostra 06-07, tanto a vogal /i/ quanto a /u/ atingem pesos relativos próximos 

do nível categórico de aplicação da regra. Já na amostra 88-89, os casos de harmonização 

vocálica foram considerados produtivos somente na presença da vogal não homorgânica /i/ na 

sílaba contígua à pretônica.  

Quanto ao fator da vogal média <e>, apesar do peso relativo computar um índice um 

pouco acima da neutralidade (0,56), frisamos que das nove ocorrências de alçamento nos dados 

desta amostra, sete se referem aos itens s<u>sego (6 oc.) e s<u>cegamos, e as outras duas são 

B<u>telho, s<u>berano. É importante destacar que alguns estudos que tratam da oralidade 

sublinham o caráter inibidor da vogal média na sílaba seguinte à vogal candidata à elevação.  

Para Graebin (2008), todavia, o fator que mais contribuiu para a elevação da vogal 

posterior foi o da vogal [e], seguido pelos fatores das vogais altas [i], [u] e [u ]. Porém, a autora 

ressalta que a observação individual leva à compreensão desses resultados: o fator da vogal 

média anterior [e] é composto basicamente pela recorrência dos verbos conhecer e começar, e 

suas flexões, comprometendo, assim, a realidade estatística dos números. Nos dados de Klunck 

(2007) e de Cruz (2010), a presença das vogais médias /e/ e /o/ na sílaba seguinte contígua à 
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pretônica favoreceu o alçamento da vogal posterior. Cruz (2010) ressalta que, embora as vogais 

médias exerçam um papel favorável nos casos de elevação sem motivação aparente, a 

recorrência de radicais e itens lexicais pode comprometer a análise estatística. 

Os demais fatores não foram considerados favoráveis à elevação da média posterior. 

Dentre eles, os ambientes nasais computaram o peso relativo de 0,44 e seis (1,8%) itens alçados: 

D<u>mingues, D<u>mingus, c<u>mum (2 oc.) e prom<u>ssaõ (2 oc.); apenas este último 

não apresenta uma vogal alta nasalizada no ambiente seguinte. Os ditongos orais obtiveram o 

peso relativo de 0,39, e cinco produções do fenômeno (2,6%): cax<u>eira, disc<u>brio, 

p<u>dia, r<u<cio, r<u<ciio, quatro delas com vogal alta em sua composição, e somente em 

caxueira a vogal <i> é uma semivogal.  

A vogal baixa <a> esteve presente na sílaba seguinte em apenas duas ocorrências de 

elevação: <u>zadia e s<u>ada, computando o baixo peso relativo de 0,13. No item suada, o 

contexto de hiato seguido da vogal baixa é considerado contexto favorável à elevação. De 

acordo com Viegas (1987, p. 82), este é um ambiente quase categórico, uma vez que os itens, 

nestas condições, “formam uma classe à parte, pois as vogais em contato, frequentemente, são 

pronunciadas como ditongos”. Assim a vogal /o/ passa a representar a semivogal []. Kailer 

(2008) também destaca a produtividade do contexto de hiato seguido da vogal baixa /a/ para a 

produtividade do alçamento da vogal posterior. 

Os resultados referentes à escrita trazem registros de itens lexicais apresentando vogais 

altas e médias no contexto contíguo à pretônica-alvo. Oliveira (2005) destaca a presença da alta 

homorgânica em itens como P<u>rtugal e pr<u>curador, da alta não-homorgânica, como em 

p<u>dia e Ag<u>stinho, e do ambiente nasal com a vogal não-homorgânica compondo a 

estrutura bifonemática V + /N/ (pr<u>vincia). Em Toniolo (2007), existem registros de vogal 

média alta no contexto seguinte em p<u>der (poder), s<u>berano e s<u>cego, e também com 

vogais altas c<u>luna e r<u>cio. Nos dados elencados por Fachin (2011), são registrados itens 

alçados favorecidos pela vogal homorgânica (c<u>stuma) e pela não-homorgânica (ab<u>lir), 

sem prevalência de uma ou outra alta. 

Embora haja a recorrência de mesmo radical no fator elencado como mais produtivo na 

amostra desta investigação - o da vogal homorgânica <u> na sílaba contígua -, ainda assim, 

atribuímos à regra de harmonização vocálica a sobressalente produtividade dos casos de 

elevação da média posterior. 
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6.4.2.2 Vogal da Sílaba Precedente 

 

Quando consideramos esta variável no arquivo de condições, o programa a selecionou 

como a quarta mais representativa para o alçamento da vogal <o>. 

Após a primeira rodada multivariada amalgamamos os contextos nasais em um único 

fator, devido à nula produtividade em <an>, <en> e <on> e ao escasso número de itens alçados 

em <in> (intr<u>duzido, imp<u>ssibilitado) e <un> (discump<u>sturas (2 oc.)). Também 

excluímos os fatores do ditongo oral, por apresentar apenas um caso de elevação 

(aut<u>ridades), e descartamos o fator da vogal oral <u> por apresentar 100% de manutenção 

da vogal média. Devido à escassez de dados provenientes da escrita, optamos por não descartar 

da análise estatística os casos de harmonização vocálica. 

Vale lembrar que, nesta variável, consideramos o ambiente de fronteira silábica, devido 

à exclusão do grupo ‘Contexto da Vogal-alvo no Início do Item Lexical’.  

Os resultados estatísticos desta variável seguem na tabela 10: 

 

Tabela 10 - Atuação da Variável 'Vogal da Sílaba Precedente' na Aplicação do Alçamento de 

<o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Vogal oral /i/ 

(disc<u>mpusturas, disp<u>tismo) 

9/40 18,4 0,92 

Vogal oral /o/ 

(op<u>ziçaõ, prom<u>ssaõ (2 oc.) 

3/64 4,5 0,77 

Vogais nasais 

(inp<u>ssibilidade, intr<u>duzidos) 

4/119 3,3 0,56 

Fronteira Silábica 

(#<u>missaõ, #<u>zadia) 

3/418 0,7 0,40 

Vogal oral /e/ 

(em<u>llumento, desc<u>briremos) 

2/75 2,6 0,39 

Vogal oral /a/ 

(abs<u>lutos, cax<u>eira) 

3/49 5,8 0,33 

Input: 0.015  Significance: 0.001 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

O fator mais relevante desta variável foi o da vogal alta <i> à esquerda da pretônica, 

computando nove ocorrências (18,4%) e o peso relativo de 0,92, bastante alto para as 

estatísticas alcançadas neste estudo. Os itens lexicais que constam deste fator são: 
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disc<u>mpusturas (2 oc.), disp<u>tismo, disp<u>tismos (2 oc.), inp<u>sibilidade, 

rig<u>roso (2 oc.) e disc<u>brio. Dentre as ocorrências, apenas o vocábulo riguroso não 

possui uma vogal alta na sílaba seguinte, no entanto, o fonema velar no contexto precedente é 

considerado ambiente motivador. 

O contexto de vogal média alta apresentou resultados distintos: enquanto o fator de <o> 

foi produtivo, com o peso relativo de 0,77 e três ocorrências de variação (op<u>zição e 

prom<u>ssaõ (2 oc.)), o da vogal <e> evidenciou um comportamento diverso, registrando o 

peso relativo de 0,39 e elevação nos itens desc<u>briremos e em<u>llumento. Com exceção 

do vocábulo promussaõ, os itens que compõem os dois fatores se encaixam na regra de 

harmonização vocálica, e o alçamento em promussão pode ser explicado pela presença da labial 

/m/ precedendo à vogal candidata à elevação.  

O fator que testa a produtividade do contexto nasal obteve o peso relativo de 0,56, um 

pouco acima do nível de neutralidade, e quatro ocorrências de elevação (3,3%), todos 

apresentando uma vogal alta na estrutura bifonemática vogal + /N/ (inp<u>ssibilidade, 

intr<u>duzidos, discump<u>sturas (2 oc.)). Já os contextos de fronteira silábica e da vogal 

baixa <a> não demonstraram relevância para a atuação da regra. O ambiente de silêncio à 

esquerda da vogal-alvo <o> registrou o peso relativo de 0,40 e três ocorrências de variação 

(#<u>missaõ, #<u>zadia, #<u>mitimos). Importante mencionar que, de acordo com Viegas 

(1987), para que a vogal posterior alce, ela não deve estar ocupando a posição inicial absoluta 

e também não pode ser seguida ou precedida de semivogal. 

Registrando as ocorrências abs<u>lutos, cax<u>eira e am<u>tinar, o fator da vogal 

baixa <a> computou o peso relativo de 0,33 e o segundo maior índice de aproveitamento do 

grupo, 5,8%. Neste caso, novamente recorremos a Guy & Zilles (2007), para quem os pesos 

relativos é que refletem uma avaliação mais precisa sobre os efeitos dos fatores em relação à 

variável dependente. No caso deste fator, conjecturamos que o baixo peso relativo esteja 

relacionado à influência do contexto de harmonização, bastante atuante na amostra testada. 

Dentre todos os casos de elevação nos itens desta variável, apenas uzadia, riguroso, 

caxueira e promussaõ não se encaixam na regra de harmonização, no entanto, as três últimas 

se encaixam em outras regras fonológicas: o hiato em caxueira, bem como a labial e a velar 

precedente nos itens promussaõ e riguroso, respectivamente; o alçamento em riguroso também 

é apontado por Cunha (2013a, p. 564) já no século XV (rriguroso). Apenas o contexto de início 

de vocábulo (uzadia) não apresenta muitas referências.  

Bisol (1981) admite que a literatura não disponibiliza muitas hipóteses sobre a elevação 

da vogal posterior em início absoluto, entretanto, ao observar seus dados, salienta que parece 
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haver a elevação desta vogal quando na vizinhança de uma vogal alta, como em obrigado ~ 

ubrigado, ou não, como em ovelha ~ uvelha. Entretanto, destaca que “[...] vê-se nos dados o o 

inicial elevar-se na vizinhança da vogal alta (obrigado ~ ubrigado, orgulhoso ~ urgulhoso) como 

na sua ausência (operar ~ uperar, ovelha ~ uvelha)” (BISOL, 1981, p. 34). 

Já Graebin (2008) utiliza Vasconcelos (1901) para explicar que a variação da vogal 

posterior inicial é análoga à da vogal anterior:  

 

[...] o o inicial é geralmente representado por ô- ou ó na Estremadura, na maior 

parte do Alemtejo e de Algarve; por öu- no Norte de Tras-os-Montes, por u- 

no resto do país. Exs.: ôrelha, órelha, urelha (ureilha), öubedecer” 

(VASCONCELOS, 1901, p. 101, apud VIEGAS, 2001, p. 44). 

 

Na análise de Klunck (2007), o fator mais representativo foi o de fronteira silábica, 

ficando o fator das vogais altas /i/ e /u/ na marca da neutralidade. Já para Cruz (2010), os 

contextos de vogal baixa, seguido do de fronteira silábica se mostraram mais produtivos. Assim, 

ambos os autores concluem que a variável em questão não oferece argumentos que apontem 

favorecimento para a elevação das vogais médias pretônicas.  

Nos dados disponibilizados por Oliveira (2005), os casos de variação que apresentam 

vogais na posição precedente à pretônica possuem outro ambiente fonológico motivador, como 

o contexto de harmonização vocálica (Ag<u>stinho), hiato seguido de vogal baixa 

(perd<u>ados), consoante labial precedente (prop<u>rção) e seguinte (desc<u>berto). O 

mesmo ocorre com os itens elencados por Magalhães (2013), como em ref<u>rmado, com o 

segmento consonantal labial precedendo a vogal-alvo. 

Assim, não constatamos favorecimento dos fatores elencados neste grupo para a 

elevação da vogal média posterior, uma vez que todas as ocorrências elencadas são 

condicionadas por outras regras fonológicas. 

 

6.4.2.3 Contiguidade da Vogal Alta em Relação à Vogal-Alvo 

 

Quando considerada no arquivo de condições, esta variável foi selecionada como a 

primeira mais relevante para a elevação da vogal posterior <o>. 

Após a rodada inicial, excluímos o fator progressivo, por apresentar nula produtividade, 

e o fator progressivo contíguo, devido à recorrência do vocábulo rig<u>roso registrado duas 

vezes. 
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Os resultados disponibilizados pelo programa Goldvarb X para esta variável seguem na 

tabela 11: 

 

Tabela 11 - Atuação da Variável 'Contiguidade da Vogal Alta em Relação à Vogal-Alvo' na 

Aplicação do Alçamento de <o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Regressiva e Progressiva 

(aut<u>ridades, inp<u>ssibilitado) 

15/21 42,3 0,99 

Regressiva Contígua 

(c<u>mum, s<u>licitando) 

47/652 6,5 0,79 

Regressiva 

(<u>zadia, c<u>mprendido) 

2/207 1,9 0,49 

Input: 0.012  Significance: 0.003 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

Os resultados sinalizam a produtividade de elevação da média posterior por meio da 

assimilação progressiva e regressiva, concomitantemente, apontado pelo peso relativo 

categórico de 0,99. Dos 21 vocábulos que apresentaram esse contexto, 15 deles (42,3%) tiveram 

a pretônica harmonizada com o traço de altura das vogais presentes nas sílabas à esquerda e à 

direita da pretônica-alvo. Dentre eles, estão os itens: intr<u>duzidos, inp<u>sibilidade, 

disc<u>brio, disc<u>mpusturas (4 oc.), disp<u>tismo, disp<u>tismos (2 oc.). 

Diante da regra de harmonização vocálica, optamos por testar, separadamente, a 

influência da contiguidade à esquerda e à direita, sem considerar a questão da tonicidade, uma 

vez que, segundo Bisol (1981), o processo pode ser “desencadeado pela vogal alta da sílaba 

imediatamente seguinte, independente de sua tonicidade [...]” (BISOL, 1981, p. 259). 

O fator que testa o comportamento da assimilação regressiva contígua foi considerado 

relevante nesta amostra, registrando o peso relativo de 0,79 e 47 casos de elevação da média 

pretônica posterior (6,5%). Alguns itens lexicais deste fator são: c<u>luna, d<u>cumentos, 

<u>mitimos, c<u>stuma, s<u>licitando, p<u>dia, entre outros. É importante destacar que a 

recorrência do paradigma cust- (23 oc.) pode comprometer o resultado estatístico. No entanto, 

ao desconsiderarmos este paradigma nos dados, ainda restam 26 itens com a posterior elevada 

que, para a amostra analisada, é um número relativamente alto.  

Ao atentarmos para os casos em que a vogal alta estava em posição não contígua, o valor 

do peso relativo de 0,49 beirou a neutralidade; registramos apenas dois casos de elevação em 

<u>zadia e c<u>mprendido (1,9%).  
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Conforme já expusemos neste trabalho, a vogal /i/ tem maior probabilidade de causar a 

elevação tanto de /e/ quanto de /o/ por razões fonéticas e articulatórias, enquanto a vogal /u/ 

atua mais no âmbito de /o/, conforme expõe Bisol (1981): 

 

[...] a mais alta posição da língua é a que corresponde à emissão da vogal /i/, 

enquanto /u/ se põe em diagonal com /e/, dele não se distanciando tanto em 

altura quanto /i/ se distancia de /e/. Tal fato tem a seguinte razão fisiológica: 

o espaço na cavidade bucal para a emissão das vogais anteriores é maior do 

que o espaço destinado à emissão das vogais posteriores. Conseqüentemente 

a vogal alta posterior é menos alta que a anterior. E por ser menos alta é natural 

que não exerça sua força atrativa sobre /e/, pois convertê-la em /i/ seria 

provocar uma articulação mais alta que a própria (BISOL, 1981, p. 114).  

 

Assim, voltamos aos dados para recuperar o efeito da homorganicidade na elevação da 

vogal posterior. Dentre os 47 dados atingidos pela regra de harmonização, 32 apresentam a 

vogal homorgânica <u>, como em s<u>lunidads e p<u>puloza. As outras 15 trazem a vogal 

não-homorgânica <i> na sílaba contígua, como em p<u>sivel.  

Na amostra 06/07 de Kailer (2008) não houve favorecimento do processo relacionado à 

homorganicidade, em contextos oral ou nasal. Contudo, a amostra 88-89 não reflete o mesmo 

quadro, já que a presença da vogal homorgânica /u/ na sílaba seguinte não se mostrou relevante 

à aplicação da regra, em detrimento da não-homorgânica /i/. Os resultados de Avelheda (2013), 

de certa forma, convergem com os resultados de Kailer (2008), ao apontar a vogal alta /i/ como 

maior favorecedora do processo no que tange à vogal posterior, quando tônica. No entanto, na 

posição átona, as vogais altas não se mostraram relevantes na posição contígua à pretônica-

alvo. Na investigação de Carmo (2009)106, o alçamento da vogal posterior foi motivado, 

principalmente, em contextos não-homorgânicos. 

Resultados semelhantes aos desta investigação foram obtidos por Graebin (2008). A 

autora verificou que ambas as vogais altas exerceram influência para a elevação da vogal 

posterior, com maior ênfase para a vogal /u/ na sílaba seguinte; entretanto, em conformidade 

com os dados desta amostra, a repetição do paradigma cost- pode ter interferido nos números 

estatísticos.  

Nos dados referentes à escrita, elencados por Oliveira (2005), contabilizamos casos de 

elevação da vogal posterior com uma vogal alta contígua à direita da vogal-alvo (s<u>luçaõ), 

e também com uma vogal alta precedendo e seguindo a pretônica candidata à elevação 

(Vit<u>rino). No trabalho realizado por Fachin (2011), foram descritos 11 itens lexicais 

                                                 
106 A autora apresenta resultados referentes à fala culta do interior paulista, nos quais a elevação da vogal posterior 

esteve relacionada com a redução vocálica. 
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alçados apresentando a vogal <u> na sílaba contígua, porém, sete deles referem-se ao item 

c<u>stume e suas derivações. Em Magalhães (2013), a aplicação da regra de alçamento se deu, 

em grande parte, com uma vogal alta seguindo a pretônica (p<u>çivel). 

Verificamos que a questão da contiguidade exerce influência para a aplicação da regra, 

e salientamos que a vogal <i> exerce especial relevância para a elevação de ambas as vogais. 

Esse resultado vai ao encontro do que menciona Bisol (1981), embora, nestes dados, o contexto 

homorgânico tenha se mostrado mais produtivo. 

 

6.4.2.4 Coda Silábica 

 

Esta variável foi selecionada como a terceira mais relevante para a produção da regra de 

alçamento de <o>, quando considerada na rodada multivariada. 

Destacamos que excluímos dos dados os fatores de sílaba fechada, uma vez que testamos 

as codas individualmente. A coda em /R/ foi descartada das análises da vogal <o>, por não 

apresentar nenhum caso de variação. Sendo assim, apresentamos os resultados referentes à coda 

silábica aberta e às codas fechadas por uma sibilante e por nasais, separadamente. 

 

Tabela 12 - Atuação da Variável 'Coda Silábica' na Aplicação do Alçamento de <o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

/S/ 

(c<u>stume, discump<u>sturas) 

25/41 36,9 0,97 

Sílaba aberta 

(cax<u>eira, s<u>berano) 

46/1759 2,6 0,56 

/N/ 

(disc<u>mpusturas (2 oc.), c<u>mprendido) 

3/368 0,8 0,17 

Input: 0.015  Significance: 0.001 
  Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

De acordo com o programa estatístico, o fator considerado mais produtivo para esta 

variável foi o de coda em /S/, com o peso relativo beirando o nível categórico, de 0,97 e 25 

casos de aplicação da regra (36,9%). Porém, esse resultado pode ser questionado, uma vez que 

desse total, 23 se referem ao paradigma cost- e suas derivações (c<u>stume, c<u>stumava, 

c<u>stumada, c<u>sttumaõ, c<u>stuma, c<u>stumado). O outro item trata-se do termo 

discump<u>sturas, registrado duas vezes. 

Embora o peso relativo de 0,56 o coloque próximo do nível neutro, e o número de 

ocorrências (46) tenha sido maior entre os fatores testados, o percentual de 2,6% evidencia a 
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realidade linguística dos fatos: boa parte das ocorrências deste fator se encaixa em alguma regra 

fonológica. Dentre os resíduos da harmonização vocálica, rig<u>roso (2 oc.) possui 

antecedente histórico, apontado por Cunha (2013a); Butelho e promussaõ podem ser explicados 

por meio da influência das consoantes labiais (/b/, /m/) precedentes, consideradas favoráveis à 

elevação da vogal posterior; o vocábulo uzadia (ousadia), mesmo apresentando uma vogal alta 

no paradigma, podemos conjecturar que se remete ao étimo ausare. (CUNHA, 2013a, p. 466); 

sucego, do latim, sessi care, de sessus-, não registra variação em Cunha (2013a) até o século 

XVIII, entretanto, alguns trabalhos voltados à oralidade, como o de Viegas (1987) e Kailer 

(2008), afirmam que a consoante sibilante adjacente à pretônica-alvo pode favorecer sua 

elevação, devido ao princípio da comodidade, citado por Kailer (2008), fundamentada em Sá 

Nogueira (1958).  

O fator que controla a trava nasal registrou apenas três alçamentos (0,8%) e o baixo peso 

relativo de 0,17, não se mostrando relevante para o alçamento de <o>. No vocábulo 

c<u>mprendido, a consoante velar precedente à pretônica-alvo parece ter sido a favorecedora 

do processo, embora historicamente o prefixo latino co- > com- apresente a variação (cum), 

conforme expõe Cunha (2013a, p. 157). 

Viegas (1987) explica que, para a vogal <o> ser atingida pela regra de alçamento, ela 

não pode estar em contexto nasal travada por fricativa (constante, por exemplo). Já no contexto 

oral, a fricativa pode favorecer o alçamento, como em custeleta. Neste caso, Viegas salienta 

que o princípio adotado aqui é o modo de articulação, uma vez que as consoantes fricativas 

podem motivar a elevação da média posterior mesmo sem estar na mesma sílaba. Assim, tal 

favorecimento se deve ao modo de articulação do segmento seguinte. Outro ambiente relevante 

para a elevação da vogal posterior, segundo a autora, é o contexto de sílaba aberta, como em 

cuberto. Desta forma, nossos resultados convergem com os de Viegas (1987), ao obtermos os 

fatores de travamento em /S/ e sílaba aberta como os mais relevantes para a regra de <o>. 

Nos dados de Cruz (2010), a recorrência de itens pode ter influenciado seus resultados. 

Por conta disso, o autor conclui que a interpretação dos resultados dos pesos relativos deve 

considerar a alta frequência dos itens mencionados, e o foco da análise talvez seja mais profícuo 

se direcionado para a possibilidade de condicionamento lexical das médias pretônicas. 

Embora tenhamos poucos dados disponibilizados em relação à variedade escrita, os 

números de Oliveira (2005) apontam para o maior favorecimento das sílabas abertas 

(g<u>verno) para a aplicação da regra em relação à vogal posterior, mas também apresenta 
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dados com travamento em /S/ (A<gus>tinho) e nasal (des<cun>tado). Em Magalhães (2013), 

com exceção dos itens p<u>rção e ref<u>rmado, todos apresentam o contexto de sílaba aberta. 

Pelo exposto nesta variável, concluímos que o tipo de coda silábica preenchida, ou a 

falta dela, não exprime real favorecimento para a elevação da vogal média posterior, uma vez 

que o fator considerado mais relevante para o grupo concentra praticamente todos (com exceção 

de um) seus itens no paradigma (cost-); e o fator que engloba o maior número de ocorrência de 

alçamento (sílaba aberta) é composto de lexias que se encaixam em outras regras fonológicas 

como a harmonização vocálica, hiato e redução motivada pelas consoantes adjacentes.  

 

6.4.2.5 Consoante Adjacente Precedente 

 

Na rodada em que consideramos no arquivo de condições a variável ‘Consoante 

Adjacente Precedente’, o programa a selecionou como a segunda mais produtiva.  

Neste grupo, excluímos os grafemas <f> (f<o>rmidavel), <v> (dev<o>lutos), <l> 

(fl<o>rescer), <j> [] (j<o>aõ), <n> (n<o>miado), <nh> (senh<o>ria), <h> (h<o>nrra) e 

<lh> (melh<o>ramento), por não apresentarem nenhum caso de variação. Também 

descartamos os fatores com apenas uma ocorrência de alçamento: <t> (aut<u>ridade), <r> [] 

(intr<u>duzidos), <b> (B<u>telho) e <z> (res<u>lluçaõ). Da mesma forma, optamos por 

desconsiderar, na rodada multivariada, os fatores com repetição de um mesmo vocábulo: <g> 

[g] (rig<u>rozo - 2 oc.), <r> em início de sílabas (r<u>cio - 2 oc.). 

Os resultados estatísticos referentes a esta variável seguem na tabela 13: 
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Tabela 13 - Atuação da Variável 'Consoante Adjacente Precedente' na Aplicação do 

Alçamento de <o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

s 

(s<u>lunidades, abs<u>lutos) 

14/57 19,7 0,94 

m 

(em<u>llumento, am<u>tinar) 

4/108 3,6 0,70 

d 

(d<u>cumentos, D<u>mingus) 

3/32 8,6 0,66 

c [k] 

(c<u>stume (23 oc.), c<u>luna) 

31/545 5,4 0,63 

p 

(p<u>dia, inp<u>sibilidade) 

11/189 6 0,62 

Fronteira Silábica 

(#<u>zadia, #<u>missaõ) 

3/432 0,7 0,14 

Input: 0.015  Significance: 0.001 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

Dentre os grafemas considerados na análise binomial, apenas o <s>, o <m>, o <d>, o 

<c> [k], e o <p> mostraram produtividade na amostra da vogal posterior. Dentre eles, podemos 

agrupar os fonemas classificados como alveolares, de acordo com o ponto de articulação: /s/ e 

o /d/. As bilabiais /p/ e /m/ e a velar /k/. O contexto de fronteira silábica não foi considerado 

favorável neste grupo de fatores.  

O grafema <s>, que representa o fonema alveolar sibilante /s/ na tabela fonética, foi 

elencado pelo programa estatístico como o mais produtivo nesta variável, com o peso relativo 

de 0,94 e 14 casos de elevação da média posterior (19,7%). Os itens que compõem este fator 

são: s<u>lunidades, abs<u>lutos, s<u>berano, s<u>licitando (2 oc.), s<u>ada, 

s<u>cegamos, s<u>cego (6 oc.) e s<u>sego. Outro fator que representa uma alveolar é o do 

grafema <d>, também considerado relevante para a aplicação da regra de alçamento da vogal 

posterior, e que obteve o peso relativo de 0,66, e o total de três ocorrências (8,6%), sendo elas 

d<u>cumentos, D<u>mingus e D<u>mingues. Entretanto, a interpretação do peso relativo vai 

de encontro ao apuro individual dos dados provenientes dos dois fatores, uma vez que todas as 

ocorrências de variação se encaixam na regra de harmonização vocálica, ou outro ambiente 

motivador. No vocábulo suberano, a consoante bilabial no segmento seguinte à pretônica-alvo, 

e em suada, o contexto de hiato, seguido da vogal baixa <a> são contextos considerados 

favoráveis ao alçamento da média alta /o/. 
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Considerando a condição articulatória das alveolares, Bisol (1981, p. 93) explica que, 

devido à articulação razoavelmente plana desses fonemas, eles tendem a inibir o processo de 

harmonização, devido à falta de semelhança com as vogais altas. No entanto, alguns autores, 

fundamentados em Sá Nogueira (1958), discutem o Princípio da Comodidade, ao tratar da 

alveolar sibilante [s], uma vez que seus resultados trazem esse fonema agindo positivamente na 

aplicação da regra de alçamento, como nos dados de Kailer (2008). Viegas (1987), ao 

amalgamar seus dados referentes às fricativas e oclusivas, de acordo com o modo de articulação 

das consoantes precedentes, constatou que esse fator parece ser favorecedor, e citou os itens 

s[u]cego e c[u]berta. Nesta amostra, podemos atribuir favorecimento das sibilantes em susego, 

e suas derivações, e no termo suberano. 

O grafema <m>, que representa o fonema bilabial no sistema alfabético, registrou o peso 

relativo de 0,70 e quatro casos de alçamentos (3,6%): em<u>llumento, am<u>tinar e 

prom<u>ssaõ (2 oc.). Da mesma forma se comportou o grafema <p>, que também possui ponto 

de articulação bilabial, computando o peso relativo de 0,62, sendo encontrado na posição 

antecedente à pretônica-alvo em 11 ocorrências de variação: p<u>dia, inp<u>sibilidade, 

inp<u>sibilitado, op<u>ziçaõ, p<u>puloza, p<u>sivel (2 oc.), discump<u>sturas, 

disp<u>tismo e disp<u>tismos (2 oc.). Embora as consoantes labiais sejam consideradas 

indiferentes à produtividade do alçamento, Bisol (1981) explica que, devido ao traço de 

labialidade, semelhante ao da vogal posterior, elas tendem a favorecer o processo. Verificamos 

que, juntamente à redução, estão sob a ação da regra de harmonização vocálica os itens 

amutinar e emullumento, e todos os vocábulos que compõem o fator de /p/. 

Convém mencionar que a influência das consoantes labiais para a elevação das vogais 

médias está registrada na história das línguas desde o português arcaico, agindo vertical e 

horizontalmente, ora emprestando o traço de labialidade, convertendo uma vogal anterior em 

posterior, ora acentuando esse traço, convertendo uma vogal média em alta (BISOL, 1981). 

Também por razões de ordem articulatória, as consoantes com ponto de articulação velar 

são consideradas as mais favoráveis para a elevação das médias pretônicas. Devido à articulação 

alta, “o seu ajuste, seja com /i/, seja com /u/, naturalmente se faz sob a influência do 

condicionador da regra de harmonização” (BISOL, 1981, p. 98). 

Mesmo tendo registrado 31 (5,4%) ocorrências, o maior número de alçamentos da 

variável, o peso relativo de 0,63 não coloca este fator como bastante produtivo. Isto talvez se 

deva à recorrência do radical cost- e suas derivações. Das 31 ocorrências, 23 delas se referem 

ao vocábulo c<u>stume e suas variações. As demais são: c<u>luna, desc<u>briremos, 
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disc<u>brio, c<u>mprendido, c<u>mum, disc<u>mpusturas (2 oc.), e apenas o vocábulo 

cumprendido não possui uma vogal alta na sílaba imediatamente seguinte.  

De acordo com os resultados obtidos nesta amostra, as consoantes bilabiais /p/ e /m/ 

foram consideradas produtivas, além da velar /k/, em conformidade com as investigações 

voltadas à oralidade, que descrevem essas consoantes como produtivas para a elevação da vogal 

média posterior, no ambiente precedente. Já as alveolares /d/ e /s/ evidenciaram comportamento 

adverso em nossos dados em relação aos trabalhos que se debruçam sobre corpora orais.  

Os resultados de Bortoni, Gomes & Malvar (1992), referentes ao dialeto de Brasília, vão 

ao encontro dos obtidos nesta investigação, apontando as consoantes velares e bilabiais como 

produtivas, entretanto, contrariam no que se refere às alveolares, da mesma maneira que os de 

Kailer (2008). Nos dados dessa autora, as labiais foram consideradas produtivas apenas no 

corpus 88-89, com maior favorecimento dos fonemas [p,b] em detrimento do fonema [m], que 

apresentou dados alçados sempre em contexto de harmonização vocálica. A alveolar [d] não foi 

considerada produtiva em ambos os corpora, mesmo depois de descartados itens com 

ambientes favoráveis à elevação. Situação semelhante apresentou o fonema [s], uma vez que 

dentre todas as ocorrências de alçamento, apenas [su]vako (corpus 1), [su]cegada e [su]taque 

(corpus 2) não se encaixam na harmonização. Entretanto, em suas conclusões, a autora explica 

que a sibilante alveolar [s] e as velares podem ser consideradas favoráveis quando associadas 

ao contexto de harmonização. 

Para Graebin (2008), as consoantes bilabiais [p,m], alveolares [s,d] e a velar [k] foram 

consideradas produtivas para o alçamento da vogal /o/, indo ao encontro de nossos resultados. 

De acordo com Carmo (2009), as consoantes que compartilham o traço dorsal com a vogal 

posterior /u/, como em [ku]meçado, são as que mais favorecem a elevação de /o/: “tendo em 

vista que a vogal alta posterior é mais dorsal do que a vogal média posterior, consoantes dorsais 

favorecem a realização da forma alçada” (CARMO, 2009, p. 78). A mesma justificativa aplica-

se à baixa produtividade da consoante coronal, como em [s]onhava, uma vez que a vogal /u/ é 

posterior e não apresenta o mesmo traço. Para Cruz (2010), as consoantes dorsais foram 

produtivas na regra de /o/ nos dois corpora analisados. Entretanto, diferem no que tange ao 

comportamento fonético ou lexical. Enquanto no corpus 88-89 houve a predominância do 

condicionamento lexical, na amostra 07-09 mostrou-se mais proeminente o condicionamento 

fonético, devido à ausência de regularidade na aplicação da regra em itens que apresentaram 

frequência elevada. 

O fator de fronteira não obteve resultado favorável nesta variável, computando o peso 

relativo de 0,14 e três casos de aplicação da regra, apenas 0,7% (#<u>zadia, #<u>missaõ, 
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#<u>mitimos). Resultado que confirma alguns estudos que se voltam para a oralidade, como o 

de Kailer (2008), que obteve a regra de manutenção da vogal posterior como categórica em seus 

dois corpora investigados. 

Em relação aos resultados obtidos por meio da análise de registros escritos, Oliveira 

(2005) elenca vocábulos alçados em que a vogal média posterior se encontra precedida ou 

seguida de consoantes labiais, como em p<u>derar, e também precedida de segmentos velares 

e alveolares: conc<u>rrencia e l<u>tearia. Toniolo (2007), da mesma forma, descreve itens 

com a vogal posterior precedida de labiais (p<u>der), velares (c<u>berto) e alveolares 

(abs<u>lutos). Nos dados de Magalhães (2013), encontramos mais ocorrências de dados 

alçados precedidos de segmento alveolar (s<u>licitar), depois de labial (p<u>çivel) e, por fim, 

de velar (alg<u>daõ).  

Partindo do que expusemos nesta variável, consideramos que os itens alçados 

provenientes de nosso corpus não indicam um real favorecimento dos segmentos consonantais 

precedentes à pretônica <o>, mesmo que este grupo tenha sido selecionado pelo Goldvarb X, 

uma vez que verificamos a atuação da regra de harmonização vocálica em todos os vocábulos 

que compõem os fatores que controlam as consoantes labial e velar. Em relação ao contexto 

alveolar, considerado o mais produtivo nos dados analisados neste estudo, verificamos que o 

alçamento nos vocábulos que compõem o fator é atribuído à regra de harmonização, ora em 

relação à altura da vogal da sílaba seguinte, ora devido à articulação da consoante <s>, que 

representa o fonema sibilante /s/, no alfabeto fonético. 

 

6.4.2.6 Consoante Adjacente Seguinte 

 

Quando consideramos esta variável no arquivo de condições, o programa estatístico a 

selecionou como a segunda mais representativa.  

Para a rodada multivariada, excluímos os fatores com apenas um caso de variação: <n>, 

(arm<o>nia), <nh> (c<o>nheçimento), <r> em dígrafos e início de sílabas (rec<o>rremos ), 

<v> (n<o>venta), <f> (<o>ferece), <h> (pr<o>hibiçaõ), <lh> (rec<o>lher), <g> [g] 

(rev<o>gado), <x> [] (fr<o>xidaõ) e <j> [] (al<o>jamentos), <c> [k] (d<u>cumentos) e 

<p> (p<u>puloza).  

Os resultados seguem na tabela 14: 
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Tabela 14 - Atuação da Variável 'Consoante Adjacente Seguinte' na Aplicação do 

Alçamento de <o> 

 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

c, ss, s /s/ 

(prom<u>ssaõ, s<u>cegamos) 

16/43 27,1 0,94 

l  

(c<u>luna, s<u>lunidades) 

7/72 8,9 0,76 

Hiato 

(cax<u>eira, s<u>ada) 

2/143 2,1 0,74 

m 

(<u>missaõ, D<u>mingues) 

5/144 3,4 0,70 

t 

(am<u>tinar, disp<u>tismo) 

5/139 3,5 0,52 

b 

(s<u>berano, desc<u>briremos) 

3/152 1,9 0,38 

d 

(intr<u>duzidos, p<u>dia) 

2/96 2 0,32 

r (entre vogais) [] 
(aut<u>ridades, rig<u>roso (2 oc.)) 

3/153 1,9 0,31 

z  

<u>zadia, op<u>ziçaõ) 

2/187 1,1 0,24 

Input: 0.012  Significance: 0.003 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

Dentre os grafemas considerados na análise binomial, apenas o <c>, o dígrafo <ss>, o 

<s>, o <l>, o <m>, o <t>, além do contexto de hiato, mostraram produtividade na amostra da 

vogal posterior. Dentre eles, podemos agrupar as consoantes de acordo com o ponto de 

articulação fonético em alveolares: /s/, /t/, /d/, /z/, // o /l/ e bilabiais /m/ e /b/. Ressaltamos que 

foram descartados os segmentos que compõem codas silábicas, como o /S/, o /N/ e o /R/, uma 

vez que os travamentos foram testados em uma variável própria. Desta forma, as consoantes 

contempladas referem-se ao ataque da sílaba subsequente à da pretônica candidata à elevação. 

O fator considerado mais produtivo desta variável é o dos grafemas que representam o 

som de /s/ no sistema alfabético, computando o peso relativo de 0,94 e 16 ocorrências de 

elevação (27,1%). Esse fator, juntamente com os que representam os grafemas <t> e <l> 

constituem fonemas alveolares /t/ e /l/, de acordo com o ponto de articulação, e também foram 

considerados relevantes para a amostra testada. A consoante <t> registrou o peso relativo de 
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0,52 e cinco casos de elevação (0,5%); já a consoante <l>, computou o valor de 0,76, o segundo 

mais expressivo deste grupo, e sete casos de aplicação da regra (8,9%). 

Embora os fonemas alveolares sejam considerados inibidores do processo de alçamento 

de médias pretônicas, tanto em posição precedente quanto seguinte, devido ao ponto de 

articulação, nestes dados, os índices probabilísticos colocam os fatores de /s/, /t/ e /l/ como 

relevantes para a produção do fenômeno. Partindo disso, recorremos à análise individual. 

Em relação ao fator dos grafemas que representam o som de /s/, embora o número de 

ocorrências de itens alçados tenha sido o mais elevado do grupo, a repetição de vocábulos pode 

ter comprometido o resultado: p<u>sivel (2 oc.), prom<u>ssaõ (2 oc.), r<u>cio, r<u>ciio, e 

os paradigmas inp<u>sibilitado/inp<u>sibilidade, s<u>sego (6 oc.) 

/s<u>cego/s<u>cegamos. O fator de <l> registrou sete ocorrências: c<u>luna, 

s<u>lunidades, abs<u>lutos, s<u>licitando (2 oc.), em<u>llumento e res<u>lluçaõ. No fator 

de <t>, os itens alçados foram: am<u>tinar, disp<u>tismo, disp<u>tismos (2 oc.) e 

B<u>telho. Verificamos que nos fatores que representam o fonema alveolar, considerados 

produtivos, nesta amostra, a elevação da média pretônica pode ser atribuída à harmonização 

com a vogal alta da sílaba seguinte, com exceção de susego, e suas variações, e promussão – já 

discutidos. 

O grafema <m>, que representa o fonema bilabial /m/, foi considerado produtivo, com 

0,70 de peso relativo e cinco casos de elevação (3,4%): <u>missaõ, D<u>mingues, 

D<u>mingus, <u>mitimos e c<u>mum. Todos eles se encaixam na regra de harmonização 

vocálica. O fator de hiato obteve o terceiro mais alto peso relativo da variável, 0,74, e dois casos 

de variação (s<u>ada, cax<u>eira).  

Segundo Bisol (1981, p. 43), “as consoantes podem exercer influência sobre as vogais 

com que vizinham [...]”, porém, antes do efeito consonantal, segundo a autora, o contexto que 

mais contribui para a elevação da média posterior é a presença de uma vogal alta na sílaba 

contígua. Em segundo lugar, o efeito das labiais no ambiente precedente e seguinte e das velares 

no precedente. No entanto, Bisol (1981) ressalta que a produção do fenômeno é mais produtiva 

quando há ação conjugada das causas. Nos dados desta amostra, os fonemas bilabiais não 

demonstraram efeito para o alçamento da vogal <o>, no entanto, o resíduo dos itens submetidos 

à regra de harmonização vocálica pode sugerir a ação conjugada de fatores, como em 

s<u>berano, desc<u>briremos e disc<u>brio – itens que compõem o fator das bilabiais, 

improdutivo nesta análise. 

Os fatores que compreendem os grafemas <d>, <z> e o <r>, que representam os fonemas 

alveolares e o tepe, não obtiveram pesos relativos considerados relevantes para a produção do 
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fenômeno: 0,32; 0,31 e 0,24, respectivamente. Dos itens alçados (intr<u>duzidos, p<u>dia, 

aut<u>ridades, rig<u>roso (2 oc.), op<u>ziçaõ, <u>zadia), apenas uzadia não possui uma 

vogal alta na sílaba contígua.  

Nos resultados de Graebin (2008), o favorecimento dos contextos bilabial /m/, alveolar 

/t/, /s/ e /l/ e o de hiato, vai ao encontro dos resultados desta amostra, em conformidade com a 

pesquisa de Avelheda (2013), em relação às labiais e alveolares. Ao contrário dos dados de 

Kailer (2008), que evidenciam improdutividade desses dois contextos, no entanto, o ambiente 

de hiato mostrou-se bastante produtivo, quase atingindo a marca categórica no corpus 88-89. 

Na pesquisa de Carmo (2009), a primeira análise evidenciou a elevação da média posterior mais 

relacionada com a redução vocálica, com ênfase para a produtividade das coronais. Como esses 

fonemas não compartilham o mesmo traço de altura das vogais posteriores, Carmo recorreu aos 

dados levantados e verificou que 92% dos itens desse fator se encaixavam no contexto de 

harmonização vocálica. 

Nas amostras de Klunck (2007) e Cruz (2010), as labiais mostraram uma leve tendência 

ao alçamento da vogal /o/. Para o último autor, a recorrência de determinados itens lexicais, 

com os mesmos paradigmas derivacionais e flexionais, pode ter influenciado o resultado 

estatístico deste fator em ambos os corpora (88-89 e 07-09). Já as coronais mostraram-se 

inibidoras do processo, computando pesos relativos inexpressivos nos dados de Klunck (2007).  

Os apontamentos de Oliveira (2005), Toniolo (2007) e Magalhães (2013), sobre os 

dados da escrita, registram ocorrências de alçamento em que a vogal-alvo esteve seguida de 

consoantes foneticamente classificadas como alveolares, sendo mais frequente a <d> 

(p<u>der), e bilabiais <m> e <b> (n<u>meie, c<u>berto). Em Magalhães (2013), apenas o 

vocábulo f<u>goes não apresentou uma alveolar no segmento seguinte. 

Nesta variável, seguimos as considerações feitas em relação ao segmento precedente, 

não atribuindo favorecimento do processo de redução vocálica na amostra proveniente da 

escrita oitocentista e novecentista paranaense. Os dados investigados refletem real motivação 

na presença de uma vogal alta na sílaba subsequente à pretônica candidata à elevação. Dentre 

os fatores elencados como produtivos pelo programa, o grafema <s>, que representa as 

alveolares no alfabeto fonético, foi considerado o mais produtivo, entretanto, somente os itens 

sucego e suas variações, e o vocábulo promussaõ não se encaixam na regra de harmonização. 

Os itens que compõem o fator do grafema <m>, representante dos fonemas bilabiais, embora 

apresentem o contexto propício à elevação de <o>, também possuem uma vogal alta na sílaba 

seguinte, portanto, nesses casos, a ação conjunta de causas positivas pode ter sido determinante. 
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6.4.2.7 Classe Morfológica 

 

Por não ter apresentado problemas ortogonais com os demais grupos de fatores, esta 

variável foi considerada nas duas rodadas efetuadas com os dados da vogal <o>; no entanto, 

apenas na rodada em que entraram as variáveis ‘Contiguidade’, ‘Consoante Adjacente 

Seguinte’, ‘Tempo’ e ‘Localidade’, o programa estatístico a selecionou como relevante, na 

última posição.  

Como um dos objetivos desta tese é o de averiguar se há predominância da perspectiva 

neogramática ou difusionista nos casos de elevação das médias pretônicas, houve a necessidade 

de controlar, além do condicionamento fonético, o estatuto gramatical do vocábulo, na tentativa 

de verificar se a ação de forças lexicais pode agir favoravelmente no processo. 

De acordo com Crowley (1997), as mudanças sonoras estão submetidas a fatores 

fonéticos e gramaticais: 

 

Realmente é difícil imaginar uma mudança sonora que opere em uma língua 

somente em palavras que se refiram a nomes de árvores, ou que se apliquem 

somente a verbos que envolvam noção de movimento do falante, tanto que 

nós provavelmente poderíamos dizer que as mudanças sonoras não podem ser 

condicionadas por fatores semânticos. Entretanto, parece que algumas línguas 

fornecem, de fato, evidência de que ao menos algumas mudanças sonoras 

restrinjam-se a certas classes de palavras (ou partes da fala) e não ocorram 

em outras. Esse tipo de mudança sonora envolve, claramente, 

condicionamento gramatical e não apenas condicionamento fonológico” 

(CROWLEY, 2007, apud  GRAEBIN, 2008, p. 88)107. 

 

Os resultados para a variável seguem na tabela 15: 

 

Tabela 15 - Atuação da Variável 'Classe Morfológica' na Aplicação do Alçamento de <o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Verbos 22/570 4 0,67 

Não-verbos 52/1801 2,8 0,44 

Input: 0.012  Significance: 0.003 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

                                                 
107 “It is indeed difficult to imagine a sound change that operates in a language only in words referring to the 

names of trees, or which only applies to verbs involving motion away from the speaker, so we probably can say 

that sound changes cannot be conditioned by semantic features. However, it seems that some languages do, in 

fact, provide evidence that at least some sound changes apply only in certain word classes (or parts of speech) 

and not in others. Such a sound change clearly involves grammatical rather than purely phonological 

conditioning” (CROWLEY, 1997, p. 243, apud GRAEBIN, 2008, p. 88). 
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Em conformidade com os resultados obtidos para a vogal anterior, o fator dos verbos 

foi elencado como o mais produtivo, com o modesto peso relativo de 0,67 e 22 casos de 

aplicação da regra (4%). Os itens lexicais que compõem este fator são: <u>mitimos, 

c<u>sttumaõ, c<u>stuma (5 oc.), c<u>stumava, c<u>stumado (4 oc.), intr<u>duzidos, 

s<u>licitando (2 oc.), p<u>dia, desc<u>briremos, disc<u>brio, am<u>tinar, 

c<u>mprendido, s<u>cegamos, desc<u>briremos. Desconsiderando a recorrência do 

paradigma cust-, podemos verificar que todos os itens, com exceção do vocábulo 

s<u>cegamos, podem ser encaixados na regra de harmonização vocálica, portanto, o resultado 

de itens alçados nos leva a constatar a forte ação da hipótese neogramática.  

O fator dos nomes, que incluem as classes do substantivo, adjetivo, advérbio, numeral 

e conjunção, não obteve um resultado relevante, atingindo o peso relativo de 0,44 e 52 casos de 

alçamento. Dentre os itens que tiveram a média elevada, apenas s<u>cego não apresenta um 

condicionamento fonético-fonológico favorável ao alçamento. A redução no substantivo 

sucego, e em suas derivações, pode ser atribuída à presença de sibilante, considerado um 

contexto favorável devido à articulação, tanto antecedendo quanto seguindo à pretônica. 

Schwindt & Collischonn (2004) explicam que a elevação da média anterior é bastante 

clara em relação aos fatores que a determinam, diferentemente do que ocorre com a vogal média 

posterior, uma vez que o “número de diferentes contextos segmentais que favorecem a elevação 

(questões fonotáticas, segmentos consonantais adjacentes), além do próprio fator vogal alta 

subseqüente, fazem com que o fenômeno fique relativamente obscurecido” (SCHWINDT & 

COLLISCHONN, 2004, p. 74).  

Nos dados de Carmo (2009), a elevação da média pretônica <o> é motivada, 

principalmente, por condicionadores estruturais. Segundo a autora, a produtividade da regra de 

alçamento entre as vogais pretônicas das raízes e dos sufixos verbais está voltada para a regra 

de harmonização vocálica, como em p[o]der, p[u]dia, no entanto, algumas consoantes 

adjacentes podem, também, agir como gatilho para que a vogal média alce, caracterizando o 

processo de redução.  

Em conformidade com os dados da amostra deste estudo, os dados de Cruz (2010) 

evidenciam que a elevação da média pretônica /o/ foi recorrente entre os verbos, em ambas as 

amostras analisadas (88-89/07-09). Porém, o autor observou que a repetição de alguns 

paradigmas influenciou seus resultados, uma vez que retiradas essas formas verbais e realizada 

nova rodada, o programa estatístico não selecionou o grupo ‘Classe Gramatical’ como 

relevante. Da mesma forma, nos dados de Avelheda (2013), a elevação da pretônica /o/ é mais 
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comum entre os verbos, seja em forma finita (c[u]meçou, desc<u>brir) ou infinita 

(t<u>mando, m<u>rando), em detrimento dos nomes. 

As variáveis selecionadas até o momento seguem na direção do postulado de regras 

preconizadas pelos seguidores da abordagem neogramática, no entanto, a seleção deste grupo 

de fatores, também para a vogal posterior, pressupõe que, além do aspecto estrutural, é 

necessário considerar o controle lexical, na produtividade do alçamento.  

 

6.4.2.8 Localidade 

 

Como esta variável não houve problemas ortogonais com as demais, de ordem 

linguística, optamos por incluí-la nas duas rodadas efetuadas, no entanto, o programa a 

selecionou em último lugar, e apenas naquela em que foram consideradas as variáveis ‘Vogal 

da Sílaba Seguinte’, ‘Vogal da Sílaba Precedente’, ‘Coda’, ‘Consoante Precedente’, ‘Classe’ e 

‘Tempo’. 

Os resultados disponibilizados pelo programa seguem na tabela 16: 

 

Tabela 16 - Atuação da Variável 'Localidade' na Aplicação do Alçamento de <o> 

Fatores Apl./Total % Peso Relativo 

Guaratuba 26/443 5,5 0,63 

Curitiba 18/431 4 0,51 

Paranaguá 13/573 2,2 0,47 

Antonina 10/465 2,1 0,46 

Castro 9/459 1,9 0,43 

Input: 0.015  Significance: 0.001 
Fonte: Resultado disponibilizado pelo Goldvarb X referente aos dados da vogal <o>. 

 

Embora o programa tenha selecionado esta variável como relevante para a produção do 

alçamento, os pesos relativos não afirmam expressividade. Somente o fator de Guaratuba, com 

o peso relativo de 0,63 e 26 casos de aplicação da regra foi considerado produtivo. Curitiba, 

com o peso de 0,51 beirou a neutralidade, apresentando 18 itens com a vogal <o> elevada.  

A análise individual indicou que a recorrência do paradigma cost- (10 oc.), a repetição 

dos itens disc<u>mp<u>sturas (4 oc.), e disp<u>tismo(s) (3 oc.) no fator de Guaratuba, pode 

ter comprometido o resultado estatístico. Exatamente como no fator de Curitiba, em que o 

radical cust- esteve em 10 ocorrências de variação. 
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Os fatores de Paranaguá, Antonina e Castro não obtiveram resultados que os 

caracterizasse como produtivos, registrando os pesos relativos de 0,47, 0,46 e 0,43, 

respectivamente. Todos os vocábulos com a média posterior elevada, nestes três fatores, 

apresentam um contexto fonético-fonológico favorável à produção do fenômeno: 22 itens se 

encaixam no contexto de harmonização vocálica (c<u>stuma (2 oc.), c<u>stume, 

em<u>llumento, inp<u>sibilidade, res<u>lluçaõ, p<u>sivel, c<u>luna, d<u>cumentos, 

p<u>puloza, s<u>lunidades, <u>mitimos, c<u>stumada, desc<u>briremos, <u>missaõ, 

abs<u>lutos, aut<u>ridades, c<u>stume, disc<u>brio, D<u>mingues, D<u>mingus e 

r<u>cio); dois são hiatos (cax<u>eira, s<u>ada); um item apresenta redução devido à 

presença de uma consoante labial no contexto seguinte (s<u>berano); seis vocábulos 

favorecidos pela presença da sibilante [s] adjacente (s<u>cego (5 oc.), s<u>sego. Uzadia 

possibilita conjecturas já descritas no decorrer do texto, por parte de alguns teóricos, de que a 

vogal média posterior em posição absoluta pode alçar se no vocábulo existir uma vogal alta 

(BISOL, 1981); todavia, esgotadas as possibilidades de explicação histórica ou estrutural, 

recorremos à hipótese de equívoco do escriba, no momento da grafia do termo. 

A variável ‘Tempo’ não foi selecionada pelo programa Goldvarb X, em nenhuma das 

rodadas efetuadas. Desta forma, apresentamos os resultados gerais e percentuais deste grupo 

em forma do Gráfico 3: 

 

           Gráfico 3 - Variável ‘Tempo’: Alçamento e Manutenção da Vogal <o> 

 

    Fonte: Resultados provenientes do banco de dados dos séculos XVIII e XIX que compõem a tese. 

 

De acordo com o gráfico, o número de manutenção da vogal média é bastante superior 

aos casos de elevação dessa vogal. Porém, embora o número de ocorrências de alçamento tenha 

sido ligeiramente maior no século XIX, a média em relação ao número de manutenção informa 

que a produtividade do fenômeno é um pouco superior no século XVIII (3,4%), em detrimento 
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do século XIX (2,9%). Os casos de harmonização vocálica foram muito frequentes, em ambos 

os séculos, atingindo 87,5% dos dados oitocentistas, e 68,2% nos itens novecentistas. 

 

6.4.2.9 Algumas Considerações 

 

Em relação aos dados da vogal <o>, o contexto que se sobressaiu na análise estatística 

foi o da harmonização vocálica, computando a grande maioria dos casos de elevação, por 

conseguinte, o grupo que controlou a vogal da sílaba seguinte foi o mais relevante para a 

produtividade do processo, com destaque para o ambiente homorgânico. No grupo da ‘Vogal 

da Sílaba Precedente’, o contexto à esquerda da vogal-alvo preenchido pela vogal <i> foi o 

mais relevante e, no grupo ‘Contiguidade’, o ambiente progressivo e regressivo, evidenciando 

relação entre ambos. No primeiro, a maioria dos itens que apresentou uma vogal alta à esquerda 

também apresentou à direita, então, consequentemente, foi o fator mais relevante do segundo. 

Não atribuímos relevância à variável ‘Coda’, pois a recorrência do item custume, e suas 

derivações, comprometeu o fator de travamento em /S/, que obteve a melhor estatística. Os 

grupos nos quais verificamos a importância do processo de redução vocálica não apresentaram 

resultados significativos, pois a regra de harmonização acometeu os itens que compuseram os 

fatores considerados mais relevantes para o processo: no contexto precedente, das consoantes 

<s>, <d>, <m>, <p> e <c>, respectivamente, os fonemas alveolares, bilabiais e velar; no 

contexto seguinte, as consoantes <c>, <s>, o dígrafo <ss>, <l>, <t>, <m>, respectivamente, os 

fonemas alveolares, o bilabial e o contexto de hiato. Assim, embora o contexto adjacente 

caracterize uma força impulsionadora do alçamento, parece que, por si só, não funciona como 

um gatilho para a produtividade do processo. Mesmo que o grupo ‘Classe Morfológica’ tenha 

sido elencado pelo programa estatístico, até o momento, a análise estrutural dos itens alçados 

direciona a interpretação para possíveis evidências de condicionamento fonológico, revelado 

pelo padrão de regularidade caracterizada pela regra de harmonização vocálica. No entanto, 

acreditamos que além do aspecto estrutural, ponto central defendido pelos seguidores da teoria 

neogramática, a perspectiva lexical deve ser averiguada, conforme preconizam os difusionistas, 

devido aos resíduos deixados pela regra. Os aspectos extralinguísticos são considerados 

relevantes para a produção do fenômeno, embora somente o grupo que controla a localidade 

tenha sido elencado estatisticamente pelo Goldvarb X. Não se pode deixar de constatar que o 

alçamento das médias pretônicas se apresenta como um processo contínuo, presente desde o 

latim até o português contemporâneo, e assim confirmado no recorte desta investigação. 
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6.5 UMA BREVE INTERPRETAÇÃO LEXICAL 

 

Não era um de nossos objetivos iniciais fazer o controle lexical a partir dos casos de 

recorrência de paradigmas verbais e nominais, no entanto, a análise estrutural e individual 

apontou a necessidade de buscar mais uma interpretação para os casos de alçamento das vogais 

médias. Embora tenhamos trabalhado com um número escasso de dados atingidos pela regra, 

acreditamos na pertinência de verificar se esses vocábulos poderiam sinalizar algum caráter de 

regra variável, conforme preconizam as investigações voltadas à oralidade. 

Mesmo que a elevação das vogais médias pretônicas esteja voltada, em grande parte, à 

regra variável de harmonização vocálica, a existência de resíduos leva a buscas pela motivação 

nesses vocábulos. Enquanto o processo de harmonização é fonético e se encontra em estágio 

quase categórico na língua, o processo de alçamento sem motivação aparente, denominado de 

redução vocálica, tem o papel do condicionamento fonético limitado, sendo fortalecido o papel 

da seleção lexical, devido à falta de um gatilho específico, necessário à ocorrência do fenômeno, 

conforme expõem Brescancini et al (2017). Partindo disso, à medida que a harmonização se 

caracteriza como um processo voltado aos preceitos neogramáticos, o alçamento sem 

motivação aparente apresenta indícios de caráter difusionista (SILVA & BIASIBETTI, 2017).  

Em nossos dados, a frequência de itens atingidos pela regra de alçamento em 

determinados paradigmas flexionais e derivacionais chamou a atenção, como se a condição 

paradigmática imputasse força condicional para a produção do fenômeno, indicando o caminho 

para a investigação de um possível condicionamento lexical de natureza difusionista. 

Conforme explica Labov (1981), por mais indícios neogramáticos que possam ser 

encontrados em determinada investigação sobre a mudança linguística, não há como negar que 

nem todas as palavras serão atingidas ao mesmo tempo e do mesmo modo; por outro lado, a 

perspectiva difusionista não pode se esquivar dos fatos fonéticos que atuam na mudança, sejam 

eles coincidentes ou não. Partindo disso, neste momento, analisamos a relação entre a 

frequência de registro de determinados itens e a condição de alçamento e manutenção das 

vogais médias, atentando para os casos de harmonização vocálica e alçamento sem motivação 

aparente. 

Inicialmente, é necessário salientar que nosso objetivo, nesta seção, não é aprofundar 

nem discutir o papel da frequência lexical para a produção do alçamento, mas apenas imprimir 

um olhar sobre os dados analisados, buscando respostas às nossas indagações iniciais. Assim, 

fundamentamo-nos no estudo de Leal & Bisol (2017) e em Silva e Biasibetti (2017) para 

observar os itens elencados sob o prisma da Fonologia de Uso de Bybee.  
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Convém mencionar que, partindo do exposto em Leal & Bisol (2017), os itens lexicais 

que compõem determinado paradigma têm em comum uma base fonética que, em alguns casos, 

pode coincidir com a base fonológica que delimita o vocábulo. Assim, se o item satisfaz ambas 

as bases podem entrar no paradigma, independentemente do sentido. As autoras explicam que 

“a base fonética uniformiza os conjuntos, a base fonológica especifica o núcleo da palavra 

fonológica, e o identificador (Ident) delimita a sua abrangência a partir do núcleo. O 

identificador pode ser constituído de um só segmento, como /o/ em menino, ou mais, como em 

meninos [...]” (LEAL & BISOL, 2017, p. 109). 

Nas tabelas 17 e 18, apresentamos a frequência de tokens e de types que apresentam 

elevação das médias pretônicas, primeiramente para a vogal <e> e, em seguida, para a vogal 

<o>. 

 

Tabela 17 - Tokens e Types que Evidenciaram Variação no Contexto da Vogal <e> 

Paradigmas  Types com a 

vogal média 

mantida  

Frequência 

de tokens 

com a vogal 

mantida 

Types com 

variação 

Frequência 

de tokens 

com 

variação 

Total 

ria-  real  

reais 

12 r<i>al 

r<i>ais 

2 14 

melhor- Melhor 

melhores 

melhoramento 

8 m<i>lhor  

m<i>lhoramento  

3 11 

desc- Descubra 

descobriraõ 

2 d<i>scobrio  

d<i>scubrio 

3 5 

nom- nomeado  

nomeados 

nomeamos  

nomeaçaõ  

nomeações 

nomeadas  

nomear  

nomearaõ  

nomeasoens 

25 nom<i>ado  

nom<i>armos  

nom<i>asaõ  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

env- enviado  

envia 

enviarmoz  

emviar  

emviassemos  

5 <i>nviada  

<i>nviou  

<i>mviamos  

 

4 9 
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Fonte: Banco de dados da vogal <e> que compõem a tese. 

 

Em relação à vogal <o>, os paradigmas recorrentes são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

deferi- deferido  

deferindo  

deferida  

deferio  

deferir 

5 def<i>rido  

def<i<rirmos  

d<i>f<i>rimos  

 

3 8 

feli- Felis 

felix 

fellis  

felizes 

felices 

felizes 

fellizes  

feliçidade 

feliçidades 

felicidade  

felicidades 

infelicidade  

felicitar  

felizmente  

24 f<i>lis  

f<i>lizes  

f<i>liçidade 

imf<i>llis  

6 30 

sesm- Sesmaria 2 s<i>smeiro  

s<i>smaria 

s<i>smarias  

4 6 

encontr- encontraõ  

encontrava  

emcontrar  

3 <i>ncontra  

<i>ncontro  

2 5 

empreg- emprega  

empregarmoz  

empregados  

empregos 

empregos  

empregou  

8 <i>mpregamos 

<i>mpregarnos  

<i>mpregados  

3 11 

 Total: 131 Total: 33 164 
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Tabela 18 - Tokens e Types que Evidenciaram Variação no Contexto da Vogal <o> 

   Fonte: Banco de dados da vogal <o> que compõe a tese. 

 

A análise dos dados das tabelas 17 e 18 permite constatar que os casos de manutenção 

da vogal média em paradigmas que evidenciam frequência de variação apresentam diferença 

em relação às médias pretônicas. Enquanto a preservação da média foi mais frequente entre os 

tokens da vogal anterior, a variação foi mais produtiva no contexto da vogal posterior, em 

conformidade com os dados apurados por Silva e Biasibetti (2017). Entretanto, o maior número 

de types concentra-se nos dados da vogal anterior, divergindo do que apresentam as autoras.  

É possível, também, depreender que o número de types registrados com a vogal média 

elevada, apresentando o contexto de harmonização vocálica, se assemelha ao número de 

alçamento sem motivação aparente, todavia, a frequência de tokens acometidos pela regra de 

harmonização é maior, conforme exposto na tabela 19: 

 

 

 

 

Paradigmas Types com a 

vogal média 

mantida 

Frequência 

de tokens 

com a vogal 

mantida 

Types  

com variação 

Frequênci

a  

de tokens  

com 

variação 

Total 

costum- costume  

costumarem  

3 c<u>stume  

c<u>stuma  

c<u>sttumaõ  

c<u>stumada  

c<u>stumado  

c<u>stumava 

22 28 

sosseg- Socego 2 s<u>sego 

s<u>cego  

s<u>cegamos  

8 10 

doming- Domingues 

Domingoz 

Domingos 

8 D<u>mingues 

D<u>mingus  

2 10 

desc-   desc<u>briremos 1 1 

 Total: 13 Total: 34 47 
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Tabela 19 - Relação Entre o Número de Types e Tokens e o Gatilho para a Elevação das 

Vogais <e> e <o> 

Ambientes Número de types Número de tokens 

Harmonização Vocálica 21 46 

Alçamento sem Motivação Aparente 18 29 

Fonte: Banco de dados referente às vogais <e> e <o> que compõem a tese. 

 

Enquanto a harmonização vocálica se caracteriza por ser um processo categoricamente 

motivado por razões necessariamente fonéticas, no processo de alçamento sem motivação 

aparente, os fatores contextuais, embora possam ter algum papel na elevação das médias 

pretônicas, não são desencadeadores. Conforme explicam Silva & Biasibetti (2017, p. 156), 

“embora possa não ser a força primária da propagação da mudança, entende-se que a presença 

de um contexto fonético favorável ao alçamento (o contexto seguinte palatal ou velar, por 

exemplo [...]) aumenta a propensão para o processo se manifestar”. 

Não apresentam o contexto de vogal alta na sílaba contígua os itens: r<i>al, r<i>ais; 

m<i>lhor, m<i>lhoramento; nom<i>ado, nom<i>armos, nom<i>asaõ; <i>nviada, 

<i>nviou, <i>nviamos; <i>ncontro, <i>ncontra; <i>mpregamos, <i>mpregarnos, 

<i>mpregados<i>smeiro, s<i>smaria, s<i>smarias, s<u>sego, s<u>cego, s<u>segamos. 

Embora todos os vocábulos evidenciem contexto fonético-fonológico favorável à elevação, 

como o hiato seguido de vogal baixa <a> nos vocábulos rial e nomiado, e suas variações, o 

contexto nasal em início de vocábulo em inviar, incontro e impregamos, e suas variações, o 

ambiente de fonema sibilante em sismaria e susego, e suas variações. Em milhor, mesmo com 

o contexto palatal seguindo à pretônica-alvo, o alçamento vinculado ao paradigma não foi 

seguido no item melhores, indicando que não há um padrão uniforme na propagação do 

processo, quando ele se dá vinculado a paradigmas.  

Em Silva & Biasibetti (2017), os vocábulos com ambiente propício à elevação tenderam 

a projetar o alçamento entre as ocorrências do mesmo grupo, no entanto, esse processo não foi 

atribuído ao item melhor e suas variações, pois nem mesmo o contexto fonético-fonológico se 

mostrou determinante para a elevação da média /e/. Além disso, as autoras verificaram, 

também, o comportamento diferenciado no vocábulo melhor, em relação a melhores e 

melhorando.  

Nos dados desta amostra, esse comportamento pôde ser evidenciado, da mesma forma, 

em contextos de harmonização vocálica, nos itens descubra e costumarem, que não foram 

atingidos pela regra, mesmo apresentando gatilho praticamente categórico, sugerindo que a 
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propagação é difusa, e o alçamento não atinge todos os itens associados ao paradigma, na 

mesma proporção, conforme apontam Silva & Biasibetti (2017). 

Para Avelheda (2013), “as palavras do mesmo paradigma derivacional costumam ser 

atingidas sequencialmente, a despeito de terem ou não uma vogal alta em contexto subsequente 

ao da pretônica candidata à elevação”, levando à interpretação de um possível condicionamento 

lexical (AVELHEDA, 2013, p. 160).  

No estudo realizado por Brescancini et al (2017), constatou-se que, no contexto da vogal 

posterior, os itens lexicais que apresentaram maior incidência de alçamento sem motivação são 

os mais frequentes na língua portuguesa e referem-se a paradigmas específicos. Já aqueles que 

não tiveram a vogal elevada, mesmo com contexto fonético favorável, foram menos frequentes, 

indo ao encontro do que expõe Phillips (2001). 

Verificamos que, nos resultados obtidos neste estudo, os casos de variação estão mais 

concentrados entre os paradigmas verbais (41 tokens), em detrimento dos paradigmas nominais 

(34 tokens), devido, principalmente, à repetição do item custume e suas variações. O ambiente 

de alçamento sem motivação aparente foi mais frequente entre os itens da vogal anterior (20 

tokens), e o contexto de harmonização para a vogal posterior (33 tokens), conforme exposto na 

tabela 20: 

 

Tabela 20 - Número de Tokens em Relação à Variação de <e> e <o> entre Nomes e Verbos 

 

 

 

Harmonização Vocálica 

Nomes (tokens) Verbos (tokens) 

Vogal <e> 6 7 

Vogal <o> 10 23 

 

 

 

Alçamento sem Motivação Aparente 

Nomes (tokens) Verbos (tokens) 

Vogal <e> 10 10 

Vogal <o> 8 1 

 Total: 34 Total: 41 

Fonte: Banco de dados referente às vogais <e> e <o> que compõem a tese. 

 

Caminhando na mesma esteira de Klunck (2007), acreditamos que os casos de elevação 

ocorridos no mesmo paradigma, e a reiteração desse paradigma nos dados analisados, podem 

levar à interpretação de uma possível difusão lexical, atribuindo um papel à analogia: “o 
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alçamento da vogal sem motivação aparente estaria ocorrendo por analogia à pretônica que se 

torna alta por harmonização vocálica [...]” (KLUNCK, 2007, p. 89). 

Graebin (2008) frisa que a repetição dos paradigmas acustum-/cust- levanta a hipótese 

de que o modelo dos exemplares de Bybee pode estar atuando nesses itens: 

 

Todas as variantes fonéticas de uma palavra são armazenadas na memória e 

organizadas em um grupo: exemplares que são mais similares estão mais 

próximos uns dos outros do que aqueles que não são similares, e exemplares 

que ocorrem frequentemente são mais fortes que os menos freqüentes. (...) 

Exemplares repetidos dentro de um grupo vão se tornando mais fortes e 

aqueles usados menos freqüentemente podem definhar com o passar do tempo 

(BYBEE, 2002, p. 271, apud GRAEBIN, 2008, p. 105). 

 

Em Avelheda & Batista da Silveira (2011) são descritos dados referentes aos séculos 

XVIII e XIX no que tange ao condicionamento lexical. Para as autoras, que também discorrem 

sobre a questão neogramática e difusionista, parece não haver evidências de condicionamento 

lexical, uma vez que no âmbito das pretônicas:  

 

[...] o condicionamento lexical não atua sozinho, mas em concorrência com 

outros fatores que regulam a aplicação do fenômeno, conforme se pode 

verificar no caso dos verbos de segunda conjugação, em que se verifica um 

condicionamento categórico de itens como entender, encher e envolver, 

vocábulos que apresentam sílabas pretônicas iniciais cujos ataques silábicos 

não estão preenchidos, contexto que se revelou fortemente favorecedor 

(AVELHEDA & BATISTA DA SILVEIRA, 2011, p. 476).    

 

A partir das reflexões sobre a elevação das médias pretônicas, observada 

recorrentemente em alguns paradigmas nominais e flexionais, é possível considerar que a 

variação ocorre com mais frequência entre os verbos da vogal posterior, em ambiente de 

harmonização vocálica, sendo possível, assim, atribuir relevância do aspecto morfológico. 

Ainda que dos 47 tokens com a vogal <o> na posição pretônica, 22 se refiram ao paradigma 

cust-, acreditamos que esse resultado não invalida a interpretação do comportamento lexical. 

Já a vogal anterior apresentou maior concentração de variação em ambiente de 

alçamento sem motivação aparente, sem distinção do aspecto morfológico, computando o 

número de tokens quase igual para verbos e nomes. Portanto, como a maior parte dos itens 

lexicais alçados é explicado por meio do processo de redução, uma vez que a frequência foi 

mais alta entre os tokens e types desta vogal, é possível sugerir um indício de processo 

difusionista, atentando para o fato de que a propagação do alçamento sem motivação aparente 
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parte do léxico e afeta, sobretudo, os paradigmas com estrutura semântica e sonora semelhantes, 

de acordo com Silva & Biasibetti (2017).  

Na investigação de Brescancini et al (2017), os dados da vogal posterior reforçam o 

caráter difusionista do processo, uma vez que alçamento sem motivação foi mais recorrente 

entre os verbos que apresentaram o mesmo ambiente fonético, a saber, consoantes velares e 

bilabiais circundantes, a vogal pretônica nasalizada ou seguida por consoante nasal. Já entre os 

dados da vogal anterior não se verificou papel relevante da frequência, pois os índices de ASM 

não se concentram entre os itens mais frequentes na língua portuguesa, mas sim, estão 

vinculados a determinados vocábulos. 

É importante considerar que este estudo se baseia em dados provenientes da escrita, e o 

reduzido número de tokens e types analisados compromete a compreensão mais apurada do 

papel que a frequência lexical pode exercer na produção do processo de alçamento. Verificamos 

que o paradigma cost-, com uma frequência considerável no corpus, apresentou a propagação 

da elevação na vogal posterior, no entanto, o paradigma procur-, que contabilizou maior 

frequência do que o paradigma cost-, não teve a vogal posterior alçada, mesmo apresentando 

contextos fonéticos favoráveis para a aplicação da regra. Da mesma maneira, observamos que 

o paradigma seg- (seguir, seguinte, segunda), com alto índice de frequência e ambiente 

favorável, não apresentou a elevação de <e>. Isso nos leva a ponderar, nestes dados, a atuação 

lexical e o princípio difusionista na aplicação do alçamento. 

Como já expusemos, a descrição e análise do condicionamento lexical, na atuação da 

regra de alçamento foi uma tentativa de entender o papel da frequência e interpretar os casos de 

recorrência de paradigmas com as vogais médias elevadas no corpus que compõe esta 

investigação. Considerando a variedade e a modalidade analisada, entendemos que os preceitos 

que emergem da teoria difusionista são, em parte, sustentados para que se possa inferir, com 

propriedade, sobre a propagação de elevação em determinados paradigmas verbais e nominais, 

é necessário que a amostra seja ampliada e reconsiderada. Por sua vez, a partir dos dados 

analisados é possível constatar maior frequência de itens voltados ao condicionamento fonético, 

em detrimento do lexical, com maior incidência do processo de harmonização vocálica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Fazendo o melhor uso de dados ruins”  

(LABOV, 1994, p. 11) 

 

O exame dos registros descritos do corpus paranaense evidenciou a afirmativa de que é 

possível resgatar vestígios de uma provável língua em uso, ou de indícios de variação de certos 

tipos fonológicos a partir da escrita remanescente. Sem dúvida, o moroso trabalho envolvido e 

a escassa quantidade de dados tornam o trabalho mais qualitativo do que quantitativo, no 

entanto, apesar dos percalços, é possível buscar alguns vestígios de um fenômeno fonológico 

empiricamente observado na realidade contemporânea: o alçamento das médias pretônicas. 

Nesta investigação, elegemos o alçamento por ser um fenômeno mais comumente 

encontrado na oralidade, todavia, entendemos que uma língua escrita nunca retrata fielmente a 

linguagem falada, mas não nos impede de conjecturar sobre essa língua, baseando-nos em 

particularidades expressas reiteradamente nos documentos, conforme expõe Maia (1986): 

 

A repetição de mesmos traços linguísticos em vários documentos escritos por 

diferentes notários não pode deixar de ser significativa. E se essas 

particularidades se mantêm ainda actualmente [...] não podem restar dúvidas 

de que já na época a que se referem os documentos em questão elas 

caracterizavam a linguagem falada na região (MAIA, 1986, p. 16). 

 

A leitura de manuscritos antigos, normalmente formais, chama a atenção para 

fenômenos encontrados corriqueiramente na oralidade, e o fato de não haver registros anteriores 

ao século XX que revelem características da língua utilizada em séculos anteriores, aguça as 

reflexões de pesquisadores históricos.  

Embora a frequência de itens alçados registrados nos manuscritos seja substancialmente 

menor do que comumente trazem as pesquisas sobre oralidade, não podemos desprezar o fato 

de que eles existem. E a escassez de estudos estatísticos que tratem desse tema, e voltados para 

a escrita de séculos passados, talvez possa ser justificada pela limitação imposta pelo montante 

de dados. Neste estudo, contamos com 100 documentos notariais, provenientes de cinco vilas 

paranaenses (Antonina, Castro, Curitiba, Guaratuba e Paranaguá), referentes aos séculos XVIII 

e XIX. 

A análise contou com um total de 8.223 itens, contendo uma vogal média alta na posição 

pretônica, sendo 202 deles com a vogal alçada. A vogal anterior <e> apresentou 126 casos de 

elevação, e a vogal posterior <o> 76 itens com a vogal alçada. No entanto, a submissão dos 
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dados ao programa estatístico revelou que a média entre a aplicação da regra e manutenção é 

mais considerável para a vogal <o>, em contexto oral, refutando a hipótese inicial deste 

trabalho, e indo de encontro aos resultados da maioria dos estudos relacionados à oralidade, 

com exceção daqueles que tratam do alçamento sem motivação aparente. 

A fim de atestar o princípio do uniformitarismo, de Labov, contamos, para o cotejo dos 

dados, com os estudos voltados aos dados orais de Bisol (1981), Viegas (1987, 2001), Bortoni, 

Gomes e Malvar (1992), Klunck (2007), Kailer (2008), Graebin (2008), Carmo (2009), Cruz 

(2010) e Avelheda (2013), com aqueles que tratam de registros escritos remanescentes, como 

o de Oliveira (2005), Toniolo (2007), Fachin (2011) e Magalhães (2013). 

A produtividade em ambiente nasal foi preponderante nos dados da vogal <e>, e 

totalmente nula nos dados da vogal <o>, corroborando a evidência histórica descrita por Naro 

(1971).  

As variáveis linguísticas e extralinguísticas selecionadas pelo programa Goldvarb X 

foram as mesmas para ambas as vogais, diferenciando, apenas, a posição elencada. São elas: (i) 

Vogal da Sílaba Seguinte; (ii) Vogal da Sílaba Precedente; (iii) Contiguidade da Vogal Alta em 

Relação à Vogal-Alvo; (iv) Coda Silábica; (v) Contexto Consonantal Adjacente Precedente; 

(vi) Contexto Consonantal Adjacente Seguinte; (vii) Classe Morfológica e (viii) Localidade. A 

variável Tempo não foi selecionada nas rodadas realizadas, o que nos leva a supor o caráter 

contínuo do processo.  

 

1) A VOGAL MÉDIA PRETÔNICA <e> 

 

A variável ‘Vogal da Sílaba Seguinte’ foi considerada como mais relevante nas duas 

rodadas efetuadas e, embora o número total de ocorrências (49) seja maior quando da presença 

da vogal homorgânica <i> na sílaba contígua à direta da vogal-alvo (fr<i>guizia), a estatística 

apontou o fator da vogal não-homorgânica <u> como mais atuante (d<i>sputismo), com o peso 

relativo de 0,87, contra 0,71 da vogal <i>.  

Verificamos a relação entre os grupos ‘Vogal da Sílaba Precedente’ e ‘Contiguidade’, 

uma vez que o fator considerado mais favorável do primeiro (vogal alta à esquerda da pretônica-

alvo) foi, também, o que obteve o melhor peso relativo entre os fatores do segundo (assimilação 

progressiva e regressiva, concomitantemente), portanto, nos dados analisados nesta amostra, o 

melhor gatilho para a elevação da média anterior é a presença de uma vogal alta à esquerda e à 

direita da vogal <e>, ao mesmo tempo, como em int<i>lligenciados e prov<i>dinçiar. É 

importante mencionar que na variável ‘Vogal Precedente’, a variação foi mais produtiva perante 
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a presença da vogal <i> à esquerda da vogal-alvo, e o fator de <u> registrou 100% de 

preservação da média. 

O grupo que controlou o comportamento da ‘Coda Silábica’ evidenciou favorecimento 

dos fatores nasal e sibilante, com os pesos relativos de 0,73 e 0,58, respectivamente. Por meio 

da análise individual, verificamos que os casos de elevação que compõem o fator nasal 

aconteceram, em sua maioria, no início do vocábulo, (<in>carregado, <in>bacho), e somente 

seis alçamentos, dos 34 deste fator, são atribuídos à regra de harmonização vocálica 

(<in>viada). No fator da coda em <s>, verificamos a alta produtividade do prefixo des-, 

presente em 15 dos 19 itens atingidos pela regra. 

As consoantes adjacentes não mostraram produtividade, sendo, então, consideradas 

coadjuvantes para a atuação da regra, uma vez que a maior parte dos itens alçados apresenta 

contexto de harmonização, no ambiente precedente, e relevância dos casos de hiato no ambiente 

seguinte.  

No contexto precedente, as consoantes <n> (desvan<i>cimento) e <d> (d<i>speza), 

representantes dos fonemas alveolares, conferiram maior expressividade, com os pesos 0,74 e 

0,69, respectivamente. Da mesma maneira, as representantes dos fonemas labiais <m> 

(am<i>assando) e <f> (emf<i>llis), elencados como segundo e terceiro fatores mais 

produtivos. Das 22 ocorrências de variação no fator dos grafemas <n> e <d>, 16 são atribuídas 

à assimilação regressiva de timbre. Em relação à produtividade dos grafemas <f> e <m>, 

verificamos que a repetição de paradigmas (feli-, defer- e nom-) pode ter comprometido os 

resultados estatísticos.  

No contexto seguinte, o dígrafo <lh> foi considerado o mais produtivo, com o peso 

relativo quase alcançando o nível categórico de 0,98. A motivação para os casos de elevação 

deste contexto (m<i>lhor, sem<i>lhanate) ultrapassa os condicionantes estruturais, conforme 

registram as obras etimológicas, como a de Cunha (1986a, 2013a), e algumas ortografias 

quinhentistas, como a de Nunes de Leão (1576). Além do fonema palatal, foi relevante na 

atuação da regra o contexto de ausência de consoante, como em ver<i>ador, registrando o peso 

relativo de 0,94, segundo mais alto desta variável. Assim, partindo de uma visão geral, não 

atribuímos relevância da regra de redução, ou seja, o alçamento sem motivação aparente não 

foi expressivo nos dados desta amostra. 

 

2) A VOGAL MÉDIA PRETÔNICA <o> 
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Em relação aos resultados da vogal <o>, convém destacar que os casos de aplicação da 

regra foram recorrentes em determinados paradigmas, como o cost-, por exemplo. Dos 76 itens 

em que a vogal <u> ocupou o lugar da vogal <o>, 22 deles se referem aos vocábulos c<u>stume 

(8 oc.), c<u>stuma (6 oc.), c<u>sttumaõ, c<u>stumada (2 oc.), c<u>stumado (4 oc.), 

c<u>stumava.  

Nos resultados estruturais, a variável ‘Vogal da Sílaba Seguinte’ foi selecionada como 

a mais relevante. Como era esperado, os fatores mais produtivos foram os das vogais altas <i> 

e <u>. Da mesma forma como aconteceu com a vogal anterior, o fator de <u> (d<u>cumento) 

computou o maior peso relativo do grupo, 0,94; entretanto, a recorrência do paradigma cost- e 

do termo descomp<u>stura (4 oc.) podem ter comprometido os resultados. O segundo fator 

mais significativo para a elevação da média posterior foi o da vogal não-homorgânica <i> 

(s<u>licitando), com o peso de 0,62. É importante ressaltar que o ambiente de vogal alta na 

sílaba seguinte é considerado categórico para a elevação das médias pretônicas e, em especial 

para a vogal <o>, o melhor gatilho é a presença de uma vogal homorgânica <u> seguinte, 

porém, ambas as vogais podem influenciar positivamente o processo.  

O grupo que controlou a assimilação à esquerda da vogal candidata à elevação não 

demonstrou expressividade nos resultados estatísticos, tampouco na análise individual. Dos 16 

itens que compõem os três fatores considerados relevantes (vogal <i>, vogal <o> e contexto 

nasal), apenas os vocábulos riguroso e promussaõ não apresentam contexto de harmonização 

vocálica.  

Na variável ‘Contiguidade’, obtivemos resultados semelhantes para a vogal <e> e a 

vogal <o>, uma vez que o fator que controlou a contiguidade regressiva e progressiva, 

concomitantemente (inp<u>ssibilitado), alcançou o peso relativo quase categórico de 0,99. Em 

segundo lugar do grupo ficou o fator regressivo contíguo, com o peso de 0,79 e 47 casos de 

elevação (c<u>mum). Relacionando-o com o grupo da vogal da sílaba seguinte, verificamos 

que o contexto homorgânico foi mais produtivo, devido à alta recorrência de itens com o 

paradigma cost- que, pelo mesmo motivo, comprometeu os resultados obtidos para a variável 

‘Coda’, em que o ambiente de trava em sibilante <s> foi o mais relevante, com o peso relativo 

de 0,97 e 25 casos de aplicação da regra. 

Não atribuímos favorecimento dos grupos que controlam o efeito das consoantes 

adjacentes, embora considerados produtivos pelo programa estatístico. Acreditamos que a regra 

de redução vocálica age secundariamente no alçamento das médias pretônicas, uma vez que, 

dos itens que compõem os fatores considerados produtivos, poucos não apresentam a 

harmonização vocálica como regra variável. No grupo ‘Consoante Precedente’, os grafemas 
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selecionados foram: <s> (abs<u>lutos), <d> (D<u>mingus), representantes dos fonemas 

alveolares; <m> (em<u>llumento), <p> (p<u>pulosa), representantes das bilabiais; e o 

grafema <c>, que representa o som velar /k/ (c<u>luna). Os fonemas alveolares são 

considerados inibidores do processo, no entanto, a ação favorável da sibilante <s> é atribuída 

ao Princípio da Comodidade, caracterizado por Sá Nogueira (1958), mencionado por Bisol 

(1981) e Kailer (2008). Os itens d<u>cumentos, D<u>mingus e D<u>mingues, antecedidos 

pela alveolar /d/, encaixam-se na regra de harmonização, da mesma maneira que os vocábulos 

que compõem o fator de /s/, com exceção de s<u>sego, e suas variações. 

No grupo ‘Consoante Seguinte’, o contexto de ausência, ou seja, de hiato, foi o terceiro 

mais relevante, com o peso de 0,74, e apenas dois casos de aplicação da regra (cax<u>eira e 

s<u>ada). O fator considerado mais produtivo, com o peso de 0,94, foi o dos grafemas que 

representam o som de /s/, porém, dos 16 itens que compõem o fator, apenas prom<u>ssaõ e as 

variantes de s<u>sego não apresentam uma vogal alta na sílaba seguinte. No fator que condiz 

à bilabial /m/, todas as variações são submetidas à regra de harmonização. 

A análise da variável que controlou o estatuto morfológico do vocábulo não evidenciou 

relevância na análise estatística estrutural, no entanto, a interpretação da recorrência de variação 

em determinados paradigmas apontou alguns caminhos a considerar. Verificamos que a 

observação da frequência lexical não foi consistente nos dados analisados, devido ao número 

escasso de ocorrência de variação. Entretanto, algumas possibilidades de entendimento foram 

aventadas: (i) a variação em paradigmas recorrentes (types) foi mais produtiva no contexto da 

vogal posterior, e a frequência de tokens no ambiente da anterior, sendo grande parte dos itens 

produtos de redução, sugerindo, assim, um provável indício difusionista; (ii) o número de types 

submetidos à harmonização vocálica se assemelha ao número de alçamento sem motivação 

aparente, todavia, a frequência de tokens acometidos pela regra de harmonização é maior; (iii) 

o ambiente de alçamento sem motivação aparente foi mais frequente entre os itens da vogal 

anterior e o contexto de harmonização para a vogal posterior, e (iii) os casos de variação estão 

mais concentrados entre os paradigmas verbais, sendo mais frequentes, em número de tokens, 

entre os dados da vogal posterior, possibilitando que se atribua certa relevância morfológica 

para os resultados dessa vogal.  

Mesmo que a questão extralinguística não tenha demonstrado expressividade estatística 

nesta amostra, ela deve ser considerada, uma vez que a não seleção da variável ‘Tempo’ pode 

sugerir o processo contínuo da variação.  

Embora a maioria dos casos de aplicação da regra esteja condicionada à harmonização 

vocálica e, não obstante, as ocorrências de elevação sejam atribuídas aos condicionadores 
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estruturais, voltados ao preceito neogramático, constatamos exceções, evidenciadas em itens 

como em procurador e seguinte, que possuem contextos favoráveis para a elevação - vogal alta, 

homorgânica, na sílaba seguinte e consonantal velar antecedendo e seguindo à pretônica-alvo 

– e, ainda assim, preservaram as médias altas. 

Acreditamos que a variação registrada na grafia dos manuscritos setecentistas e 

oitocentistas é perceptível e corrobora a observação das gramáticas e ortografias da época, no 

entanto, o que os gramáticos tratavam como corrupção da língua e erros, consideramos 

variação. Concordamos com Bisol (1981) que tais variações gráficas atestam reflexos de uma 

peculiaridade da pronúncia da época. 

Não temos a intenção de esgotar todas as possibilidades de análise do fenômeno do 

alçamento, mas, a partir do analisado, constatamos que esse processo está presente nos registros 

paranaenses, desde o século XVIII, estendendo-se pelo século XIX, atingindo as lexias de 

maneira variável, uma vez que no mesmo documento, encontramos a grafia de presidente ao 

lado de prisidente.  

Assim, confirmamos a hipótese inicial deste trabalho, considerando a pertinência 

fonética, em maior escala; dos aspectos extralinguísticos, em menor, e de ordem histórica na 

elevação das médias pretônicas, sem predomínio de ordem neogramática ou difusionista, mas 

como o resultado da ação conjugada de fatores, conforme frisa Bisol (1981). Julgamos 

importante a combinação de questões de ordem estrutural e histórica em investigações que se 

debruçam sobre o instigante universo da variação e mudança linguística. Assim, acreditamos 

que cumprimos os objetivos iniciais, e esperamos contribuir na incessante e estimulante busca 

pelos aspectos concernentes à língua portuguesa em uso em séculos passados. 

Ademais, seguindo os preceitos estabelecidos pela Linguística Histórica, em sua 

vertente sócio-histórica stricto sensu, caracterizada pela utilização de uma base documental 

para averiguação dos fatos linguísticos, e ligada diretamente ao trabalho filológico, procuramos, 

por meio da recuperação desse patrimônio cultural, contribuir para o resgate da memória 

linguística do português. 
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