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1. Introdução

Um dos aspectos marcantes do português brasileiro está relacionado à forma de realização
de seu sistema de vogais átonas. Diferentemente do português falado em Portugal, no qual ocorre
redução vocálica, no português do Brasil é grande a variação na forma de manifestação dessas
vogais, principalmente das vogais pretônicas. Em geral, são as vogais médias o alvo de diferentes
tipos de processos fonológicos que atingem as posições átonas.

De acordo com Noll (2008), o abaixamento, a elevação ou a preservação da vogal /e/ em
posições átonas é uma realização que distingue regiões, sendo que no sul do Brasil, a forma sem
elevação é um traço de identidade de diversas comunidades, principalmente comunidades em
cuja formação étnica encontram-se italianos ou comunidades de fronteira com o Uruguai e
Argentina.

Na análise do comportamento das vogais médias em posições átonas, os trabalhos, em
geral, tendem a focalizar uma única posição. Assim, são inúmeros os trabalhos que tomam a
posição pretônica como alvo de análise, muito em função do fato de que é nessa posição que, nos
diferentes falares encontrados no Brasil, ocorre o maior número de processos fonológicos
envolvendo vogais.

No Rio Grande do Sul, sob a perspectiva variacionista, destacam-se os trabalhos de Bisol
(1981), Battisti (1993), Schwindt (2002), Casagrande (2003), que analisam a elevação das vogais
médias como resultado de um processo de assimilação (harmonia vocálica). Estudos mais
recentes, como os de Klunck (2007) e Marchi & Stein (2007), delimitam o objeto de estudo ao
fenômeno de elevação das vogais médias pretônicas em contexto de não harmonização. Esses
últimos estudos sugerem a existência de condicionamento lexical na elevação das vogais médias
/e/ e /o/.

Em relação à posição postônica, no Brasil, praticamente não há trabalhos de cunho
variacionista (exceto estudos envolvendo a postônica não final), em função de, na maior parte do
País, não haver variação na forma de realização das vogais nessa posição. O que se verifica, em
geral, é a realização de um sistema com as vogais [i u a]. A exceção encontra-se em algumas
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regiões do estado de São Paulo e na Região Sul do Brasil, nas quais também realiza-se um
sistema postônico com cinco vogais [a e i o u].

Um traço comum a esses trabalhos é o fato de a análise voltar-se para a produção das
vogais e para a identificação de fatores sociais e linguísticos que possam influenciar a forma
como se manifestam. No Brasil, praticamente não há trabalhos que avaliem a forma como as
diferentes realizações das vogais átonas são percebidas pelos falantes e o valor social atribuído a
essas realizações.

Até recentemente, a questão sobre como a variação na linguagem é percebida, processada
e codificada pelos ouvintes a fim de que eles possam fazer julgamentos sociais baseados em
amostras de fala, tem sido pouco considerada tanto pelos pesquisadores em percepção como
pelos sociolinguistas (CLOPPER, 2004, p. 12).

Nas últimas três décadas, é possível constatar um movimento crescente de pesquisas que
buscam mostrar um elo entre fatores sociais e a percepção da variação (PRESTON, 1989;
MENDOZA-DENTON, 2003; CLOPPER, 2004; CAMPBEL-KIBLER, 2009). Há indicativos de
que os indivíduos não somente produzem variáveis fonéticas de forma socialmente significativa,
mas também de que eles percebem a fala dos outros diferentemente, dependendo de tendências
em sua própria produção, de sua experiência prévia com outros dialetos e das características
sociais que eles atribuem ao ouvinte.

Dessa forma, para avaliar-se a percepção que os falantes têm da variação, é necessário, de
acordo com Thomas (2011, pág. 61), levar-se em conta fatores presentes na produção da fala.
Assim, neste trabalho, são apresentados resultados preliminares relacionados à forma de
produção da vogal /e/ em clíticos a partir da análise de dados de fala de indivíduos da cidade de
Livramento/RS, situada na fronteira com o Uruguai. Trabalhos anteriores que investigaram o
falar de habitantes de região sob influência do espanhol (SCHMITT, 1987; BATTISTI, 1993;
SCHWINDT, 1995; VIEIRA, 1994; CARNIATO, 2000; SILVA 2009) mostram uma tendência à
preservação das vogais médias tanto em posição pretônica quanto postônica. Sobre a forma de
realização dos clíticos, no entanto, há somente o trabalho de Brisolara (2008) com dados dessa
comunidade.

No desenvolvimento deste estudo, parte-se do pressuposto de que os indivíduos retêm na
memória variedades de sua língua materna e que as representações dessas variedades
desenvolvem-se naturalmente em função da experiência/ exposição do indivíduo a elas. Assim,
quanto maior a exposição do indivíduo a diferentes falares melhor será o seu desempenho em
testes de identificação e categorização (CL0PPER, 2004).

2. Fundamentação teórica

Desde o surgimento da Sociolinguística, seus seguidores refutam a ideia concebida por
estruturalistas e gerativistas da homogeneidade do sistema linguístico. Os sociolinguistas
sustentam não só que a heterogeneidade é o traço que caracteriza os sistemas linguísticos em
geral, mas também que essa heterogeneidade é inerente e estruturada. Nesse sentido, formula-se o
conceito de variável lingüística (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 1968), segundo o qual as
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variantes de uma variável possuiriam equivalência semântica e identidade estrutural subjacente.
Fonologicamente, a equivalência semântica deriva do fato de que as variantes usadas em formas
diferentes de uma palavra correspondem a uma mesma unidade abstrata – o fonema.

Tal concepção de variável implica admitir-se, no entanto, que a gramática de uma língua
contém um núcleo invariante. Do ponto de vista fonológico, esse núcleo daria conta dos
contrastes lexicais, sendo que cada expressão linguística teria somente uma representação
fonológica, contendo as informações distintivas da estrutura da palavra.

Tradicionalmente, nos estudos envolvendo vogais do português, toma-se a descrição do
sistema vocálico proposto por Câmara Jr (1985), segundo a qual o número de fonemas nas
diferentes posições da palavra vai reduzindo conforme o aumento da atonicidade. Na descrição
feita por Câmara Jr., segue-se estritamente a ideia da existência de unidades subjacentes
invariantes que se realizariam de diferentes formas conforme a comunidade de fala considerada.

De acordo com Cristófaro-Silva e Gomes (2004), admitir-se a existência de um núcleo
invariante no sistema de uma língua traz inúmeros problemas para a forma como a variação
insere-se nesse sistema. Se essa variação é inerente ao sistema, onde ela se situa? Para
Pierrehumbert (1994), é necessário discutir-se tanto o papel e a representação da variação na
gramática, como também a consequência que uma visão diferente da tradicionalmente aceita
pode trazer para o conhecimento linguístico. Segundo a autora, a variação representa uma parte
importante do conhecimento linguístico do falante e, em decorrência, disso não poderia ser
concebida como o resultado da aplicação de processos fonológicos que ligam uma estrutura
subjacente a uma estrutura de superfície.

Pierrehumbert (2003) defende a ideia de que a variação está presente no léxico dos
falantes a partir do armazenamento de informações fonéticas detalhadas extraídas de formas
sonoras que o indivíduo ouve ou daquelas que ele próprio produz. Desse modo, a representação
fonológica envolve padrões fonológicos recorrentes no léxico, relações fonotáticas e relações
morfossintáticas entre os itens lexicais.

Um modelo que dá conta da forma como a variação é representada mentalmente  é a
Teoria dos Exemplares (Pierrehumbert, 2001) que propõe a não separação entre léxico e
fonologia. De acordo com esse modelo1, o conhecimento linguístico é representado na memória a
partir do conjunto de experiências linguísticas vivenciadas pelo indivíduo. Isso significa que o
conhecimento do padrão sonoro de um determinado item lexical não se restringe aos fonemas que
compõem esse item, mas inclui uma série de informações de diferentes naturezas, tanto
linguísticas quanto não linguísticas (FOULKES & DOCHERTY, 2006).

Assim, conhecimentos fonéticos detalhados são memorizados e podem ser acessados pelo
falante, permitindo que as variantes de um determinado item lexical passem a compor a
gramática de cada falante, motivo pelo qual todas as nuances – linguísticas e não-linguísticas
(indexação social, por exemplo) – de cada realização encontram-se representadas (FOULKES &
DOCHERTY, op. cit).

1A Teoria de Exemplares foi primeiramente introduzida na psicologia como um modelo de percepção e
categorização (MURPHY, 2002) e depois incorporada pela Fonologia por Johnson (1997) e Pierrehumbert (2001).
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De acordo com Cristófaro-Silva (2002, p.200-231), uma das vantagens da Teoria dos
Exemplares situa-se no fato de que é uma “proposta que incorpora percepção e produção de fala e
é também utilizada por um modelo fonológico: Fonologia de Uso”.  Conceber não só a produção,
mas também a percepção como parte do conhecimento linguístico tem como consequência uma
mudança no conceito de variação, admitindo-se, a partir daí, que as variantes fazem parte do
conhecimento linguístico que o indivíduo adquire no uso de sua língua.

3. Metodologia

Na análise da produção das vogais nos clíticos, adotam-se fundamentos da Sociofonética.
Para sua realização foram analisados dados de fala de indivíduos de Livramento/RS, cidade que
faz fronteira direta com o Uruguai, estando separada de Rivera, a cidade vizinha uruguaia,
somente por uma rua. Em função dessa proximidade entre as cidades brasileira e uruguaia,
observa-se uma influência mútua em todos os aspectos: culturais, linguísticos, políticos. Tal
influência pode determinar a forma como os falantes brasileiros produzem determinados sons, em
especial as vogais médias em posições átonas.

A pesquisa realizada por Brisolara (2008) sugeriu as variáveis linguísticas controladas
nessa pesquisa, assim como as hipóteses que nortearam o trabalho. No entanto, diferentemente do
que fez essa autora, somente foram analisados clíticos que contivessem a vogal /e/. Além disso,
foram incluídos, na análise, clíticos não pronominais. Em sua pesquisa, uma das primeiras sobre
o comportamento da vogal do clítico2, sob a perspectiva sociolinguística, Brisolara buscou definir
a status do clítico na hierarquia prosódica. Para tanto, realizou análise do comportamento das
vogais /e/ e /o/ dos clíticos pronominais, tomando como base amostras de fala de Porto Alegre e
de Santana do Livramento3 retiradas dos Banco de Dados VARSUL e BDS Pampa.

Em relação aos dados de Santana do Livramento, que interessam diretamente a este
trabalho, a autora comparou duas amostras, uma coletada em 1978 e outra entre 2003 e 2005 e
verificou um aumento nos índices de elevação da vogal do clítico de 21% para 44%. Nas duas
amostras de Santana do Livramento, mostraram-se favoráveis à elevação da vogal do clítico o
tipo de juntura, o tipo de vogal da sílaba seguinte e a distância da do clítico em relação à sílaba
tônica.

Neste trabalho, analisam-se as formas de realização da vogal /e/ nos clíticos pronominais
e não pronominais – de, te, se (pron.), se (conj.) e me. Para tanto, foram levantados dados de 06
entrevistas, levando-se em conta as variáveis sociais sexo, idade e escolaridade. Considera-se
variável dependente a elevação da vogal média /e/ nos clíticos.

2 São poucos os estudos que analisam a forma de realização da vogal do clítico muito em função do fato de que não
há variação, na maior parte das regiões do país, na forma de realização das vogais médias. Manifestam-se, em geral,
as vogais [a], [i] e [u] tanto nos clíticos pronominais quanto não pronominais.
3 Do ponto de vista da forma de realização da postônica final, essas duas cidades apresentam características bastante
díspares. Enquanto em Porto Alegre é quase categórica a elevação das médias postônicas, em Santana do Livramento
observam-se altos índices de preservação dessas vogais (SCHMITT, 1987, VIEIRA, 1994).
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As variáveis independentes, controladas nesta pesquisa, dividem-se em variáveis
linguísticas e extralinguísticas. Para a análise do comportamento da vogal média de clíticos foram
tomadas as seguintes variáveis linguísticas:

a. Tipo de clítico
b. Segmento precedente
c. Vogal da sílaba seguinte
d. Distância da sílaba tônica
e. Tipo de juntura

São variáveis extralinguísticas:

a. Faixa etária (até 49 anos e + 50 anos), b. grau de escolaridade (indivíduos com até a
5ª série do ensino fundamental e indivíduos que tenham no mínimo o 1º ano do ensino
médio); c. sexo.

Os dados coletados foram codificados de acordo com as variáveis linguísticas e sociais e
submetidos a tratamento estatístico com os programas do pacote VARBRUL, versão Goldvarb
2003 para ambiente Windows.

4. Apresentação e discussão dos resultados

A seguir serão apresentados os resultados obtidos na análise multidimensional realizada
pelo programa Goldvarb. Das seis entrevistas analisadas, foram coletados 582 dados dos quais
164 apresentaram elevação da vogal /e/. O Gráfico 1 reproduz os índices de elevação da vogal do
clítico e indica que a variante [e] é a mais usada entre os indivíduos pesquisados.

Gráfico 1 – Frequência global de elevação da vogal do clítico
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Submetidos os dados à análise estatística, o programa selecionou cinco fatores que
exercem influência sobre o tipo de vogal que se manifesta no clítico. Entre esses fatores, dois são
de natureza linguística - tipo de juntura e tipo de clítico -, e três de natureza social – idade,
escolaridade  sexo, nesta ordem de relevância.

O primeiro fator selecionado pelo programa foi o tipo de juntura, cujos resultados são
apresentados na Tabela 1 a seguir.

TABELA 1 – Tipo de juntura
Fatores Aplic/total % Peso relativo

Hiato [gota de azeyte] 11/91 12 0,24
Sem juntura [te Reuni] 95/416 23 0,43

Degeminação ([siskõndi]) 12/27 44 0,59
Ditongação [myavizow] 46/48 96 0,99

TOTAL 164/582 28
Input: 0,23 Significância: 0,018

De acordo com os resultados apresentados na tabela acima, o tipo de juntura que mais
favorece a elevação da vogal /e/ do clítico é a ditongação, com um peso relativo de 0.99 e um
percentual de 96%. A seguir, a degeminação, com o peso relativo 0.59 e percentual de 44%,
também revela-se ambiente favorecedor à elevação da vogal do clítico. Já o contexto em que o
clítico é seguido por uma consoante - o contexto sem juntura - tem um papel levemente
desfavorecedor em relação à elevação da vogal do clítico, conforme indica o peso 0.43. Por fim,
o hiato, com o peso relativo 0.24, é o contexto que desfavorece a elevação da vogal do clítico.

Em pesquisas realizadas por Brisolora e Matzenauer (2006) e Brisolara (2008)
envolvendo a elevação da vogal de clíticos, em dados de Bagé/RS e de Livramento/RS, foram
encontrados resultados semelhantes a estes apresentados acima. A partir desses resultados, as
autoras concluíram que é a elevação da vogal do clítico que favorece processos de sândi e não o
oposto (BRISOLARA & MATZENAUER, 2006, pág.8). A semelhante conclusão é possível
chegar se analisarmos os resultados obtidos neste estudo, uma vez que é a não-elevação da vogal
que leva a ocorrência de 80 casos de hiato, em 91 contextos possíveis. Já nos casos de
ditongação, tem-se o oposto, com a elevação induzindo o surgimento do ditongo.

Conforme pode-se verificar na Tabela 2 a seguir, os resultados obtidos mostram diferença
de comportamento entre os clíticos no que diz respeito à elevação ou preservação da vogal /e/.

TABELA 2 – Tipo de clítico
Fatores Aplic/total % Peso relativo

de 26/197 13 0,23
te 24/112 21 0,44

me 12/38 32 0,56
se (conjunção) 42/96 44 0,71
se (pronome) 60/139 43 0,73

TOTAL 164/582 28
Input: 0,23 Significância: 0,018
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Observa-se na tabela acima que se (conjunção) e se (pronome) são os clíticos cuja vogal é
a mais suscetível a sofrer elevação, conforme revelam os pesos relativos 0.71 e 073,
respectivamente. É provável que esses resultados estejam relacionados à presença do segmento s
como contexto precedente. Pesquisas sobre o comportamento de vogais médias em posição átona
final (VIEIRA, 2002; SILVA 2008) indicam o favorecimento à elevação de /e/ em sílabas com
onset s/z. Brisolara (2008) já havia constatado, em pesquisa envolvendo falantes de Livramento,
que o único clítico que se mostrou relevante na elevação da vogal foi justamente se, indicando
que esse tipo de onset pode ter um papel na elevação de /e/.

Guzzo (2012), ao analisar conjuntamente clíticos pronominais e não pronominais, percebe
que o clítico se eleva mais quando for uma conjunção (80,7%) do que quando for um pronome
(57,2%). Nesta pesquisa, praticamente não se percebe diferença entre os dois tipos de clítico,
cujos pesos relativos são 0.71 (conjunção) e 0.73 (pronome).

Próximos ao ponto neutro aparecem os clíticos me e te com peso relativo 0.56 e 0.44,
mostrando-se o primeiro levemente favorecedor da elevação e o segundo desfavorecedor. Já a
preposição de, com peso relativo 0.23 é o fator menos favorecedor da elevação da vogal do
clítico. Embora do ponto de vista fonético os clíticos te e de diferenciem-se somente em função
do traço [sonoro], do ponto de vista funcional e da forma de realização, eles manifestam
diferenças importantes.

Supõe-se que seja justamente a realização de [e] nos clíticos te e de um dos traços que
caracterize o falar de Livramento. A partir do estudo de percepção, tal suposição poderá ser
confirmada ou refutada.

Na Tabela 4, a seguir, são apresentados os resultados referentes à terceira variável
selecionada, a idade.

TABELA 3 – Idade
Fatores Aplic/total % Peso relativo

+ 50 anos 53/258 20 0,33
Até 49 anos 111/324 34 0,64

TOTAL 164/582 28

Input: 0,23 Significância: 0,018

De acordo com os resultados apresentados acima, indivíduos mais velhos preservam mais
a vogal /e/ do clítico do que a elevam. Em 258 contextos, os mais velhos elevaram 53 vezes, ou
seja, 20% dos contextos, o que representa um peso relativo 0.33. Já os indivíduos com 49 anos ou
menos, apesar de também preservarem a vogal /e/, tendem a elevá-la em proporção maior que os
mais velhos. Em 324 contextos, houve elevação em 111, percentual de elevação de 34% e peso
relativo 0.64.

Tradicionalmente os estudos em variação tomam a idade como um fator a ser controlado
em função da possibilidade de ele apontar indícios de mudança linguística. Essa inclusive foi uma
das mais importantes inovações introduzidas por Labov, qual seja, a hipótese de que, mantendo-
se constantes fatores sociais e estilísticos, diferenças linguísticas ligadas a diferentes gerações
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poderiam espelhar mudanças linguísticas em tempo real (BAILEY, 2004).Essa hipótese baseia-se
na ideia de que o vernáculo adquirido até a adolescência permaneceria mais ou menos estável ao
longo da vida de um indivíduo.

Estudos, no entanto, mostram que a variável idade é bastante complexa e os resultados a
ela relacionados têm que ser interpretados levando em conta a sua interação com outros fatores
sociais. Assim, é necessário considerar fatores como inserção ou saída do mercado de trabalho,
redes sociais nas quais o indivíduo circule, grau de escolaridade, entre outros, que interagem com
o fator idade e que devem ser levados em conta na sua interpretação.

Um ponto importante a considerar em relação à variável idade é o fato de que por meio
dessa variável é possível ligar o uso de certas variantes a indivíduos de determinadas faixas
etárias. Isso significa que a idade pode funcionar como um traço de indexação por meio do qual
aspectos da estrutura linguística (realização de uma determinada variante, por exemplo) ligam-se
a traços não-linguísticos. Em função disso, do ponto de vista perceptual, o uso de uma variante ou
outra poderia funcionar como uma pista a ser usada no reconhecimento de falantes.

A seguir são apresentados os resultados referentes ao papel da escolaridade na forma de
realização da vogal do clítico.

TABELA 4 – Escolaridade
Fatores Aplic/total % Peso relativo

Até 5ª série 58/261 22 0,40
A partir do 1º ano EM 106/321 33 0,58

TOTAL 164/582 28

Input: 0,23 Significância: 0,018

Conforme indicam os resultados da tabela acima, indivíduos que cursaram até a 5ª série
do Ensino Fundamental tendem a preservar mais a vogal do clítico do que os indivíduos que
cursaram no mínimo o primeiro ano do Ensino Médio. É o que indicam os pesos relativos 0,40
para quem tem mais baixa escolaridade e 0,58 para aqueles de mais alta escolaridade.

A partir desses resultados, tomados isoladamente, poderíamos dizer que conforme
aumentam os anos de escolarização também aumenta o uso da variante com a vogal do clítico
alçada. Que explicação poderia ser apresentada para dar conta desse fato? É possível, para
determinados fenômenos de variação, afirmar que a maior exposição de um indivíduo à
linguagem escrita contribui para a emergência de uma determinada variante.4 Isso, contudo, não é
o que acontece em todos os fenômenos de variação fonológica. Poderíamos buscar uma

4 Exemplos de fenômenos fonológicos em que a escolaridade tem um papel  importante na escolha da variante são a
síncope da postônica não final em proparoxítonas e o rotacismo em encontros consonantais. No primeiro caso,
indivíduos mais escolarizados preferem o não-apagamento da postônica e, no segundo caso, a realização da lateral
em palavras como planta e claro.
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explicação observando-se a interação entre a variável escolaridade e a variável idade. O gráfico
abaixo mostra os resultados do cruzamento entre essas duas variáveis.

O Gráfico 1 mostra que tanto entre os indivíduos mais jovens quanto entre os indivíduos
mais velhos a maior escolarização favorece o uso da variante alçada da vogal do clítico. Além
disso, a partir desse gráfico, depreende-se que a maior exposição à linguagem escrita não
favorece a preservação da vogal /e/ do clítico. É provável que a forma de realização da vogal do
clítico revele uma tensão entre a preservação da vogal como uma marca de identidade dos
falantes dessa comunidade e o seu alçamento como uma forma de alinhamento ao falar de
prestígio.

O quinto fator selecionado pelo programa foi o sexo, indicando as mulheres como
favorecedoras da elevação da vogal do clítico. Os resultados para esse fator são apresentados
abaixo.

TABELA 5 – Sexo
Fatores Aplic/total % Peso relativo

Masculino 84/322 26 0,43
Feminino 80/260 31 0,59
TOTAL 164/582 28

Input: 0,23 Significância: 0,018
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Os resultados da Tabela 5 indicam que os homens tendem a preservar mais a vogal do
clítico do que as mulheres. É o que se constata a partir do peso relativo 0.43 para os homens e
0.59 para as mulheres. Embora esse fator tenha sido selecionado pelo programa, é necessário ter
alguma reserva com os seus resultados, uma vez que da observação dos dados, verifica-se que,
das três mulheres cujos dados foram analisados, uma delas utiliza a variante com elevação de
forma mais frequente que as outras duas. Já entre os homens a distribuição da variante com
elevação mostra-se mais equilibrada.

Apesar de a influência do sexo/gênero na variação ser objeto de discussão  desde o início
dos estudos sociolinguísticos, não há consenso na literatura em relação ao seu papel na escolha de
variantes. É comum nas pesquisas de variação considerar-se uma das variantes utilizadas na
comunidade em estudo como padrão ou de prestígio, tomando-se como parâmetro para tal o fato
de que essa variante é frequentemente usada em estilos de fala mais formal. Em seus estudos,
Labov percebeu que haveria vinculação entre a forma como uma variante era considerada na
comunidade de fala e o uso que homens e mulheres fariam dessa variante.

A partir de mais de 30 anos de estudo da variação envolvendo formas de realização do
sufixo –ing, Labov (1990) propõe princípios que dão conta da diferenciação entre homens e
mulheres na forma como utilizam variantes linguísticas dentro de uma mesma classe social. De
acordo com Labov (op. cit), em situações de variação estável, os homens usam com maior
frequência formas desprestigiadas, enquanto as mulheres tendem a ser mais sensíveis às formas
de prestígio. Em situações de mudança linguística, em que uma forma estigmatizada começa a
entrar no sistema, o processo tende a ser liderado pelos homens, já as mulheres estão à frente de
mudanças que buscam implementar formas de prestígio.

Diversas explicações para esse tipo de comportamento de homens e mulheres foram
elaboradas. Uma ressalva frequente nesse debate envolve a ideia de que não se pode interpretar o
papel do sexo na variação de maneira simplista, sem levar em conta, de forma mais ampla, a
maneira como as mulheres se inserem na sociedade e a maneira como constroem socialmente a
sua identidade.

A partir dos resultados obtidos, uma questão que surge e que deve ser abordada
posteriormente está relacionada à forma como a variação aqui analisada é representada na mente
dos falantes/ouvintes da comunidade em estudo. Os modelos tradicionais consideram que a
representação fonológica é única e abstrata. Em função disso, a variação que ocorre na fala é
abstraída e o falante armazena uma única forma de cada item da língua.

Modelos multirrepresentacionais, ao contrário, postulam que a representação do
componente fonológico é múltipla, incluindo todas as variantes de uma determinada unidade
fonológica. Além disso, resultados de pesquisas sobre variação sócio-fonética e estudos sobre
aquisição sugerem que as representação fonológicas contêm não só informações linguísticas mas
também informações extralinguísticas (FOULKES & DOCHERTY, 2006).

Nesse sentido, Bybee (2002) afirma que as variantes de um item lexical/palavra funcional
a que o falante foi exposto são armazenadas e categorizadas em sua memória com informações
redundantes, tanto linguísticas quanto extralinguísticas. As representações das diferentes
variantes são afetadas pelo uso, havendo reforço daquelas mais frequentes no meio em que se
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encontra o falante/ouvinte. Tomando-se o fenômeno analisado neste trabalho, pode-se dizer que
em função de a variante do clítico com a vogal /e/ ser mais recorrente na comunidade em estudo,
a sua representação mental passa a ser reforçada.

Há, no entanto, diversos fatores que influenciam a emergência de uma variante ou de
outra. No que diz respeito à forma de realização da vogal /e/ em clíticos, seria necessário analisar,
entre outros aspectos, o seu status prosódico. Trabalhos como os realizados por Nespor e Vogel
(1986) e Vigário (1999) mostram que palavras lexicais e funcionais têm comportamento
fonológico diferente, principalmente em função de as palavras funcionais serem prosodicamente
fracas e, em função disso, serem mais vulneráveis a processos fonológicos, em especial, à
redução. Levando-se em conta que os clíticos aqui analisados mostraram índices distintos de
variação, é possível que essas diferenças decorram, em primeiro lugar, da posição ocupada por
eles na estrutura prosódica e, em segundo lugar, do status do vocábulo colocado logo após o
clítico.

Outro fator que pode influenciar a forma de realização da vogal do clítico, e que não havia
sido levado em conta anteriormente, está ligado à relação entre frequência e categoria sintática.
Bedinghaus (2013), em estudo sobre a redução da preposição para, verificou que colocações de
alta frequência de palavras funcionais junto a palavras funcionais apresentam mais redução do
que colocações de palavras funcionais junto a palavras lexicais. No sentido oposto, colocações de
baixa frequência de palavras funcionais junto a palavras funcionais mostram menos redução do
que com palavras lexicais. É necessário, em trabalho futuro, controlar o tipo de vocábulo que se
manifesta junto ao clítico a fim de termos mais clareza sobre o papel da categoria sintática e da
frequência no alçamento ou preservação da vogal do clítico.
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