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0. Introdução

O presente trabalho toma por foco a variação no vocalismo postônico não final, contexto que
frequentemente tem sofrido variação e redução em português.

O vocalismo átono do português tem sido amplamente analisado, sobretudo no que tange a
fenômenos que atuam sobre o contexto pretônico. Contudo, há trabalhos que evidenciam a
importância de investigar também os contextos postônicos, igualmente suscetíveis a fenômenos
variáveis.

Entre os fenômenos fonéticos que ocorrem no contexto postônico, neste trabalho destaca-se o
processo de apagamento das vogais átonas não finais. A supressão da primeira vogal átona dos
proparoxítonos – fenômeno enquadrado entre os processos de síncope – resulta na regularização
dos vocábulos proparoxítonos em paroxítonos, conforme apontam os exemplos:

(1) ár.vo.re > ar. vø. re> ar.vre
(2) cócegas > co.cø. gás > cos.ca
(3) sábado > sá.bø.du > sa.bø. øo > sabo
Assim, a partir de um viés geo e sociolinguístico, neste estudo investigam-se os

condicionantes linguísticos e as restrições sociais que atuam para a ocorrência dos processos de
redução na fala fluminense, a partir da análise de inquéritos dos corpora APERJ, NURC-RJ e
PEUL e também nos atlas fonéticos AFeBG e MicroAFERJ. A comparação entre corpora de
natureza distinta tem como objetivo observar se a forma de elicitação dos dados contribui ou atua
como fator de restrição para a aplicação da regra de apagamento da vogal postônica não final.

1. As proparoxítonas
A sílaba postônica não final é própria das palavras proparoxítonas, o padrão acentual menos

produtivo da língua portuguesa. Itens lexicais proparoxítonos restringem-se a termos técnicos e
pouco usuais, sendo raros os que persistem ainda hoje no vocabulário ativo dos falantes1. A
raridade dos proparoxítonos é fato bastante antigo na história da nossa língua, com respaldo em
evidências históricas da passagem do latim para o português.

Collischonn (2005) destaca que a maior parte do léxico proparoxítono do português equivale
a termos técnicos advindos do latim e do grego, incorporados à língua no período renascentista. A
autora afirma que, por serem minoria, as proparoxítonas são exceções e constituem o padrão
marcado.

Já Magalhães (2004:165) assume uma postura ainda mais radical, ao afirmar que no latim
vulgar não havia palavras com acento na antepenúltima sílaba, já que a síncope era um processo
regular, que atingia as proparoxítonas através da queda da vogal medial (vogal da sílaba
postônica não final): oc[u]lus > oclus; alt[e]ra>altra; cal[i]dus> caldus; (Coutinho, 1976: 107);
cal[a]mo > calmu (Lausberg 1981:159).

Dessa forma, as proparoxítonas tiveram entrada tardia no português, através de empréstimos
eruditos do latim clássico e do grego. Mesmo no português arcaico, as raras palavras

1 Por vocabulário ativo entende-se o conjunto de palavras adquirido e usado no contexto familiar e informal, o qual
incluiu apenas palavras de alta frequência e que são compartilhadas por todos os falantes da língua.
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proparoxítonas se tornavam paroxítonas no uso. Segundo Quednau (2002:90), “do processo de
síncope que ocorreu em latim vulgar resultou a não-ocorrência de proparoxítonas em português
arcaico”; as poucas que eram conservadas se mantiveram por conta de dificuldades fonotáticas
de ressilabação, caso a vogal postônica não final fosse apagada.

Como decorrência, no português atual, as proparoxítonas constituem a classe acentual com o
menor número de itens lexicais, conforme levantamento realizado de Araújo et alii (2007).
Assim, o caráter restrito das proparoxítonas é refletido nos trabalhos que se debruçam a estudá-
las.

Em relação a descrições sincrônicas do processo de síncope da vogal postônica não final, os
trabalhos realizados sobre o tema são unânimes em destacar a pressão exercida pelo tipo de
segmento que está adjacente à vogal: se há a possibilidade de a consoante que acompanha a vogal
átona não final ser ressilabificada, a queda do segmento vocálico é favorecida.

Tal tendência, na verdade, é resquício do processo atuante desde o latim e citado por
Quednau: a síncope da vogal postônica não final, documentada – por exemplo – no Appendix
Probbi, era favorecida, conforme salientam Williams (1961), Coutinho (1976) e Magalhães
(op.cit), quando as consoantes no entorno desse segmento pudessem ser ressilabificadas, seja em
direção à coda da sílaba tônica, seja em direção ao onset da sílaba átona final. Os trabalhos de
cunho variacionista de que se têm notícia (Caixeta, 1989; Amaral, 2000; Silva, 2006; Lima, 2008;
Ramos, 2009; Gomes, 2012) também reafirmam que as consoantes no entorno da vogal são
decisivas para a aplicação da regra de apagamento da átona não final.

2. Corpus, Metodologia e Hipóteses.
As observações tecidas neste trabalho – acerca da regularização das proparoxítonas em

paroxítonas – baseiam-se em dados de palavras com acento na antepenúltima sílaba extraídos em
inquéritos sonoros disponíveis nos acervos dos projetos NURC-RJ (Norma Urbana Oral Culta
do Rio de Janeiro), PEUL (Programa de Estudos sobre o Uso da Língua) e APERJ (Atlas
Etnolinguístico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro), levantados no Estado do Rio de
Janeiro de acordo com a metodologia sociolinguística variacionista. Para a análise geolinguística,
observaram-se as cartas fonéticas relativas aos itens lexicais proparoxítonos catalogadas nos
MicroAFERJ (Micro-Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro) e no AFeBG (Atlas Fonético
do Entorno da Bahia de Guanabara).

O Projeto NURC-RJ2 conta com informantes cariocas, de nível superior completo de
escolaridade e distribuídos por três faixas etárias: de 25 a 35 anos; de 36 a 55 anos e 56 anos ou
mais. O Projeto APERJ3 inclui pescadores de 13 comunidades do Norte e do Noroeste
fluminenses, todos homens, analfabetos ou escolarizados até a 4ª série do Ensino Fundamental
(EF) e divididos em três faixas etárias (18-35 anos, 36-55 anos e 56 anos em diante). O Projeto
PEUL4 limita-se à capital do Estado e seus informantes dividem-se por três faixas etárias (de 15
a 25 anos, de 26 a 49 e acima de 50 anos), três níveis de escolaridade (1º e 2º ciclos do EF e
Ensino Médio) e por sexo.

Os projetos AFeBG e MicroAFERJ5 foram organizados segundo critérios metodológicos
comuns: aplicou-se o mesmo questionário, selecionaram-se 06 informantes por ponto de

2 www.letras.ufrj.br/nurc-rj
3Encontram-se informações acerca da constituição do corpus APERJ em www.letras.ufrj.br/varport
4 www.letras.ufrj.br/peul
5 Ambos os atlas constituem uma Dissertação de Mestrado (AFeBG, Lima: 2006) e uma Tese de Doutorado
(MicroAFERJ, Almeida: 2008), defendidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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inquérito, distribuídos pelos dois gêneros e três faixas etárias (18-35 anos, 36-55 anos e de 56
anos em diante), todos eles analfabetos ou semi-alfabetizados (até quatro anos de escolaridade).

As cartas fonéticas de ambos os atlas foram compostas com base em respostas a um
questionário fonético-fonológico de 279 perguntas. No MicroAFERJ, aplicou-se o questionário a
72 informantes, 6 em cada uma das 12 localidades situadas em diferentes regiões  do Estado do
Rio de Janeiro e que constituem sua rede de pontos de inquérito;  no AFeBG, a 24 informantes de
04 municípios da Região Metropolitana da capital do  Estado.

Os questionários apresentam 18 perguntas cujas respostas são palavras proparoxítonas e que,
em cada atlas, resultaram em 18 cartas fonéticas, com base nas quais se empreendeu a análise
geolinguística.

Para a realização da análise variacionista, operou-se um recorte nos corpora organizados do
ponto de vista sociolinguístico. Analisaram-se 121 entrevistas do tipo DID6, sendo (i) 18 do
Projeto NURC-RJ; (ii) 78 do Projeto APERJ; (iii) 25 entrevistas Projeto PEUL – das quais foram
consideradas todas as ocorrências de proparoxítonas, em um total de 2988 dados. No controle de
dados, utilizou-se o Programa Goldvarb2001.

No nível linguístico, controlaram-se as variáveis independentes: (i) contexto antecedente
(ponto e modo de articulação das consoantes); (ii) contexto subsequente (ponto e modo de
articulação das consoantes); (iii) classe do vocábulo – substantivo comum (pérola) ou próprio
(Teresópolis), adjetivo (célebre) e verbo (tivéssemos) –; (iv) classificação lexical: termo usual
(número), termo pouco usual (víscera), termo técnico (polígono), topônimo (Teresópolis) e
antropônimo (Mariângela); (v) natureza da vogal da sílaba antecedente (tônica); (vi) natureza da
vogal da sílaba subsequente (postônica final); (vii) posição da vogal na palavra – na primeira raiz
(folêgo) ou fora dela (centímetro) e (viii) dimensão do vocábulo: trissílabo (óculos) ou polissílabo
(característica). Entre os fatores extralinguísticos, foram controlados sexo, faixa etária e nível de
escolarização do falante.

Para a operacionalização da análise geolinguística, contabilizaram-se todas as ocorrências de
cada item lexical proparoxítono e, com base na transcrição fonética disponibilizada nas cartas,
distribuíram-se os dados em função de duas variantes: realização da palavra como
proparoxítona/apagamento da vogal postônica não final.

Considerando-se os trabalhos anteriores sobre processos que incidem sobre a sílaba
postônica não final, postularam-se as hipóteses investigadas neste trabalho.

(i) Os contextos fonéticos adjacentes à vogal postônica não final ainda se manteriam como os
fatores condicionadores decisivos para a ocorrência do processo de apagamento da vogal
postônica não final nas variedades analisadas, como um reflexo do princípio de uniformitarismo7

(Labov, 1972, 1994);
(ii) no âmbito dos condicionamentos extralinguísticos, a supressão da vogal postônica não final
seria um fenômeno de baixo prestígio social, o que ficaria comprovado graças à atuação dos
condicionamentos sexo do informante e escolaridade: mulheres e falantes com alto grau de
escolarização tenderiam a aplicar com menor frequência a regra de apagamento da vogal átona
medial;
(iii) a forma de elicitação dos dados atuaria como um condicionamento que favoreceria/inibiria a
aplicação da regra da vogal postônica não final: as entrevistas sociolinguísticas seriam um

6 Diálogos entre informante e documentador
7 Conceito tomado da Geologia, o princípio do uniformitarismo postula que “as forças que operam no presente para
produzir a mudança linguística são as mesmas que operaram no passado” (Labov, 1972 )
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contexto propício para que os informantes aplicassem com maior regularidade a regra de
apagamento, uma vez que em uma situação de interação um pouco mais próxima da espontânea
favoreceria o surgimento de formas linguísticas não padrão; por outro lado, os dados extraídos a
partir de questionários constituiriam situações mais distantes do “natural” em interação e, por
essa razão, menos favorecedoras para a ocorrência de fenômenos variáveis.

3. Análise
3.1. Perspectiva Sociolinguística.

O conjunto de 121 inquéritos do tipo DID usados na investigação acerca do processo de
apagamento no contexto postônico não final apresentou 2988 ocorrências de proparoxítonas,
incluindo todos os contextos de vogais postônicas não finais.

Os índices gerais de aplicação da regra de apagamento da vogal postônica não final revelam
uma tendência bastante particular, que merece destaque: não há diferenças quantitativas
significativas quando se comparam os três conjuntos de dados relativos às variedades da fala
fluminense. A Tabela 1 – a seguir – evidencia os percentuais gerais para a ocorrência do
fenômeno em cada amostra analisada.

Tabela 1. Distribuição dos dados por amostra.
Amostra Oco
NURC

(fala culta urbana)
95/816 = 11%

PEUL
(fala popular urbana)

192/1317 = 14%

APERJ
(fala rural popular)

130/855 = 15%

Entre as variáveis postuladas para a investigação do fenômeno de síncope da vogal átona não
final, revelaram-se estatisticamente relevantes as elencadas na Tabela 2, a seguir. Os resultados
são apresentados por amostra analisada, uma vez que o perfil sociolinguístico de cada corpus não
permitia o tratamento em conjunto dos dados.

Tabela 2. Variáveis atuantes no apagamento da vogal postônica não final
NURC PEUL APERJ
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Modo de articulação da
consoante seguinte

Faixa Etária

Ponto de articulação da
consoante seguinte
Modo de articulação da
consoante seguinte
Ponto de articulação da
consoante precedente
Ponto de articulação da
vogal postônica não final
Dimensão do vocábulo
Modo de articulação da
consoante precedente
Faixa Etária
Sexo

Ponto de articulação da
vogal postônica não final
Modo de articulação da
consoante seguinte
Ponto de articulação da
consoante precedente
Modo de articulação da
consoante precedente
Escolaridade

Input inicial: .11
Input de seleção: .07
Sig.:.000

Input inicial: .14
Input de seleção:.04
Sig.:.000

Input inicial: .15
Input de seleção: .07
Sig.:.014

Os resultados expostos acima deixam evidente a vitalidade do contexto fônico adjacente para
a ocorrência do processo. Por essa razão, os resultados aqui apresentados vão considerar as
pressões exercidas pelas consoantes adjacentes à vogal postônica não final. A hipótese é a de que
a possibilidade de ressilabificação das consoantes precedentes e subsequentes à vogal átona não
final vai condicionar a queda desse segmento, processo histórico com raízes no latim.

3.1.1. Os condicionamentos linguísticos: o efeito do contexto fonético adjacente
3.1.1.1. A consoante precedente

Esperava-se que nos contextos em que a queda da vogal postônica não final levasse a
consoante a se anexar ou à coda da sílaba tônica, ou ainda ao onset da sílaba átona, o apagamento
da vogal fosse favorecido. As consoantes que, a princípio, não encontram contexto favorável à
ressilabificação não favoreceriam a regra. Os resultados estão expressos na Tabela 3:

Tabela 3. Efeito do modo de articulação da consoante precedente para o cancelamento da vogal.
Consoantes PEUL APERJ

Oco P. R. Oco P. R.
Oclusivas e Fricativas

(bêbado, ângulo, fósforo)
116/849 = 13% .52 125/693 =

18%
.61

Nasais
(ônibus, mínimo, número)

73/296 =
24%

.64 4/114 =
3%

.04

Laterais (cólica) 1/58 = 1% .06 0/34 = 0% -
Vibrantes

(América, mérito, espírito)
1/40 = 2% .09 0/11 = 0% -

Input: .04
Sig.: .000

Input: .07
Sig.: .014

No corpus APERJ, o apagamento é altamente favorecido quando a queda da vogal postônica
leva à formação de onsets complexos na sílaba átona final, já que são as consoantes precedentes
oclusivas e fricativas as que se mostraram mais relevantes (.61). Observa-se que as líquidas não
atuam nesse sentido, ocorrendo praticamente o mesmo com as nasais (.04). Já os dados da
amostra PEUL mostram as nasais como as mais propícias ao processo (.64), seguidas das
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oclusivas e fricativas (.52), resultado que destoa dos demais corpora e que, certamente, se deve
às diversas ocorrências da palavra ônibus (44 apagamentos em 93 casos).

Nos resultados verificados para o corpus NURC (Tabela 4), percebe-se que há uma
convergência entre a fala culta e a fala rural da variedade brasileira no tocante à atuação dessa
variável: as obstruintes não nasais se revelam como favorecedoras e as nasais atuam como
inibidoras do processo. Todavia, a diferença entre os contextos não é expressiva (.52 contra .40),
o que – de certa forma – impede uma apreciação mais abrangente da variável no âmbito da fala
culta.

Tabela 4. Índices da variável modo de articulação da consoante precedente – (nível 1): corpus
NURC.

Consoantes Oco P.R

Sig.: .060
Oclusivas e Fricativas 82/587 = 13% .52

Nasais 12/128 = 9% .40
Laterais 0/20 = 0% -
Vibrante 0/46 = 0% -

De forma a complementar a investigação acerca do papel do contexto fonético precedente à
vogal, controlou-se também o ponto de articulação da consoante que antecede a postônica não
final, como mostra a Tabela 5. Os dados do PEUL trazem indícios de confirmação da hipótese.
Os resultados verificados mostram que as consoantes de articulação alveolar (.73) e velar (.63)
favorecem a aplicação da regra. A hierarquia dos fatores talvez se explique pelo fato de o ponto
de articulação alveolar reunir consoantes que tanto podem se anexar à coda da sílaba tônica
(tornando-se /S/, /N/ e /l/) quanto ao onset da sílaba átona (/t/ e /d/), neste caso desde que  haja
nesse ambiente uma consoante líquida. As velares teriam seus contextos de ressilabificação
restritos ao ataque da sílaba átona final.

Tabela 5. Efeito do ponto de articulação da consoante precedente para o cancelamento da vogal.
Ponto de articulação PEUL APERJ

Oco P. R. Oco P. R.
Labial (época) 62/392 = 15% .34 92/431 = 21% .74

Alveolar (título, pérola, cócegas) 99/473 = 20% .73 17/152 = 11% .25
Palatal (tínhamos, médico, último) 11/323 = 3% .30 8/154 = 5% .27

Velar (óculos, fígado) 19/55 = 34% .63 12/104 = 11% .26
Input:.04
Sig.: .000

Input: .07
Sig.: .014

Os dados da fala rural (APERJ) revelam que o apagamento da vogal é mais produtivo e
favorecido quando o onset da sílaba postônica não final é preenchido por uma consoante labial
(.74), sendo desfavorecido pelas demais (alveolares, .25; palatais, .22 e velares, .26). ). Para os
dados do NURC, os resultados não se mostraram relevantes em termos probabilísticos, mas é
pertinente que sejam apresentados (Tabela 6), a fim de serem observadas as regularidades
encontradas:

Tabela 6. Índices da variável ponto de articulação da consoante precedente para o cancelamento
da vogal – (nível 1): corpus NURC.

Ponto de articulação NURC
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Oco P. R.
Labial (época) 23/247 = 9% (.46)

Alveolar (título, pérola, cócegas) 24/269 = 8% (.45)
Palatal (tínhamos, médico, último) 14/186 = 7% (.41)

Velar (óculos, fígado) 33/79 = 41% (.86)
Sig.: .000

No NURC, são as velares (.86) que favorecem o apagamento, enquanto as demais o inibem
(labial, .46; alveolar, .45; palatal, .41). Tal resultado sugere a confirmação da hipótese, uma vez
que as velares podem se ressilabificar em direção ao ataque da sílaba final, caso haja nesse
contexto – como já se observou – uma consoante alveolar (no caso, uma líquida).

3.1.1.2. A consoante seguinte

Partiu-se do princípio de que a presença de consoantes líquidas no ataque da sílaba átona
final favoreceria a queda da vogal postônica, uma vez que tais consoantes podem tanto se anexar
à coda da sílaba tônica, formando o padrão CVC nesse contexto, quanto figurar como segundo
elemento de um ataque complexo, desde que haja no ataque da sílaba postônica não final uma
consoante obstruinte (oclusivas e fricativas labiais), como está expresso na Tabela 7.

Tabela 7. Efeito da atuação do modo de articulação da consoante seguinte para o apagamento
da vogal postônica não final.

Consoantes NURC PEUL APERJ
Oco P. R. Oco P. R. Oco P. R.

Oclusivas e
Fricativas

(época)

24/498 =
4%

.36 74/865 =
8%

.50 73/567 =
12%

.47

Nasais
(mínimo)

14/162 =
8%

.50 41/268 =
15%

.31 1/72 = 1% .08

Lateral
(óculos,
círculo)

47/77 =
61%

.95 54/95 =
56%

.67 12/68 =
22%

.57

Vibrante
(abóbora)

9/60 =
15%

.65 17/78 =
21%

.80 41/133 =
30%

.83

Input:.07
Sig.: .000

Input:.04
Sig.:.000

Input:.07
Sig.:.014

As líquidas, nas quatro amostras consideradas, favorecem o apagamento da vogal, embora se
observem diferenças quanto aos pesos relativos e à hierarquia dos fatores. O corpus NURC se
diferencia dos demais, no sentido em que a lateral, com peso relativo .95, se mostra mais
significativa para o cancelamento do que a vibrante, que é o fator mais saliente nos outros dois
corpora (PEUL, .80; APERJ, .83). Os resultados sugerem que o apagamento da vogal postônica
não final é fortemente condicionado por licenciamentos na estrutura fonotática da língua,
sobretudo quando a queda do segmento vocálico átono não final possibilita a ressilabificação da
consoante que o acompanha.

O controle do ponto de articulação da consoante seguinte vem a corroborar a tendência.
Entretanto, a variável se mostrou estatisticamente relevante somente para a fala popular urbana
(amostra PEUL).
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Tabela 08. Atuação do ponto de articulação da consoante seguinte para o apagamento da vogal
– PEUL

Consoantes Oco P. R.

Input:.04
Sig.: .000

Labiais
(ônibus, último)

85/354 = 24% .85

Alveolares
(pássaro, pérola)

86/342 = 25% .59

Velares
(época, córrego)

15/603 = 2% .22

Os dados do PEUL, apesar de serem reflexo de uma rodada ótima em termos probabilísticos
(significância .000), sugerem uma tendência que não está de acordo com a hipótese postulada,
uma vez que indicam como mais favorecedoras à queda da vogal as consoantes labiais (.85),
seguida das alveolares (.59). Tal resultado, a princípio, contraria o que era esperado, já que
consoantes labiais não poderiam figurar como segundo elemento de um ataque complexo, ao
contrário das alveolares (sobretudo [l] e [ɾ]]).

Todavia, um olhar mais atento aos dados revela que os resultados trazem em si uma
correlação pertinente. As consoantes labiais [p, b, m] no onset da sílaba átona final – [‘o.ni.bu]⟶ [‘on.bu], [‘mĩ.ni.mu] ⟶ [‘mĩ.mu], [‘pɾ.si.mu] ⟶[‘pɾs. mu] – podem favorecer o
apagamento da vogal átona medial,  desde que no onset da sílaba postônica não final haja uma
consoante que possa ser ressilabificada em direção à coda da sílaba tônica. Dos fatores
controlados, o único que pode atuar assim é o alveolar. Assim, a correlação entre o ponto de
articulação precedente alveolar aos pontos de articulação das consoantes subsequentes pode
trazer indícios para a compreensão do processo nos dados do PEUL (Tabela 9).

Tabela 9. Cruzamento do ponto de articulação alveolar da consoante precedente com o ponto
de articulação da consoante seguinte – corpus PEUL.

Ponto de
articulação
precedente

Ponto de
articulação

seguinte
Exemplos Oco

Alveolar
Labial ônibus 72/187 = 39%

Alveolar pássaro 16/77 = 21%
Velar única 11/208 = 5%

A correlação revela que os resultados não são contraditórios, uma vez que respeitam as
condições de estruturação silábica em português: labiais no onset da sílaba átona final favorecem
o apagamento da vogal, quando o onset da sílaba postônica não final é preenchido por uma
alveolar. Os índices parecem confirmar tal tendência no corpus PEUL (39%).

3.1.2. As restrições sociais
Investigações de cunho sociolinguístico procuram observar de que forma aspectos relativos à

constituição da comunidade de fala em análise incidem sobre os usos linguísticos dos indivíduos.
Neste trabalho, esperava-se que o processo de apagamento da vogal postônica não final sofresse
restrições sociais. A tabela 10 revela que há sempre ao menos um condicionante social a interagir
com fatores linguísticos para a aplicação da regra de apagamento da átona medial. Na tabela 10,
expressam-se os resultados para os fatores sociais nos corpora analisados.

Tabela 10. Efeito dos condicionamentos sociais
Corpora Oco P.R
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NURC
Faixa Etária

Faixa 1
(18 a 35 a)

38/261 =
14%

.64
Input:.07
Sig.: .000Faixa 2

(36 a 55 a)
27/183 =

14%
.57

Faixa 3
(mais de 56a)

30/342 =
8%

.36

PEUL

Faixa Etária

Faixa 1
(18 a 35 a)

20/304 =
6%

.27

Input:.04
Sig.:.000

Faixa 2
(36 a 55 a)

80/528 =
15%

.50

Faixa 3
(mais de 56a)

92/485 =
18%

.64

Sexo
Homens 113/658

= 17%
.62

Input:.04
Sig.:.000Mulheres 79/659 =

11%
.37

APERJ
Escolaridade

Analfabetos 75/323 =
23%

.67
Input:.07
Sig.:.014Alfabetizados 55/526 =

10%
.38

Com relação à atuação da variável faixa etária, os resultados verificados no corpus NURC
mostram que os falantes das faixas etárias mais jovens aplicam a regra de apagamento da vogal
átona medial com mais frequência do que os da faixa etária mais alta. Os índices probabilísticos
confirmam o decréscimo na aplicação da regra: os valores dos pesos relativos diminuem à
medida que se avança pelas faixas etárias (.64, .57 e .36 para as faixas 1,  2 e 3, respectivamente).
Tal tendência pode ser atribuída ao fato de os jovens cultos serem menos conservadores em
relação aos usos padrão.

No que se refere à amostra PEUL, os resultados expostos na tabela parecem indicar que os
falantes mais velhos, com mais de 56 anos de idade, realizam muito mais formas sincopadas (.64)
do que os falantes da faixa mais jovem. (.50 para faixa 2 e .27 para faixa 1). Percebe-se, ainda,
que a faixa mais jovem utiliza mais as formas padrão, o que pode ser indício de que o processo de
regularização dos vocábulos proparoxítonos em paroxítonos é uma variável sem prestígio social
nesse grupo.

Em relação à atuação do condicionamento sexo, relevante para o corpus PEUL, pode-se
inferir que, no âmbito da fala popular urbana do português brasileiro, estamos diante de uma
variável sem prestígio social. Quando a variação não é um indício de um fenômeno de mudança
em progresso, como mostram os resultados na perspectiva do tempo aparente, as mulheres
tendem a utilizar as formas de prestígio muito mais do que os homens. Os resultados comprovam
a primeira tendência com relação ao papel da variável gênero, descrito acima: os homens
favorecem as formas com apagamento mais do que as mulheres (.62 e .37, respectivamente).

Sobre a atuação da variável escolaridade, relevante para o corpus APERJ, percebe-se que o
apagamento da vogal postônica não final é mais produtivo na fala dos analfabetos do que na dos
escolarizados (.67 contra .38). Tal resultado confirma a hipótese postulada, já que os falantes
analfabetos, por não terem contato com a modalidade escrita, tendem a apresentar mais em sua
fala as formas desprestigiadas socialmente. Vale destacar ainda que o conjunto de palavras
proparoxítonas que fazem parte do acervo lexical ativo dos falantes do português é muito restrito,
uma vez que  a maior parte delas constituem termos técnicos ou eruditos.
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3.2. Perspectiva Geolinguística
Para complementar a análise variacionista, recorreu-se às dezoito cartas de proparoxítonas

encontradas nos corpora AFeBG e MicroAFERJ, referentes aos vocábulos abóbora, árvore,
cócegas, estômago, fósforo, lâmpada, máscara, médico, música, número, óculos, pérola,
plástico, último, útero, vômito, fígado e sábado. Todavia, antes de se iniciar a discussão dos
resultados observados nos atlas, fazem-se pertinentes algumas observações acerca da importância
de verificar a produtividade de fenômenos variáveis em corpora geolinguísticos.

Brandão et. al. (2011) tecem considerações importantes quanto à utilização de questionários
em pesquisas que visam observar os usos linguísticos de uma comunidade. Para as autoras, em
entrevistas sociolinguísticas, o intuito do pesquisador é – sem comprometer a naturalidade da
situação de comunicação – propiciar a produção modos de organização discursiva que garantam a
observação do comportamento linguístico do falante em uma situação de comunicação mais
próxima à espontânea. Dessa forma – destacam elas – as entrevistas são direcionadas para relatos
de experiência pessoal ou para debate de assuntos polêmicos, com a expectativa de que o
informante se envolva mais com conteúdo a ser relatado/discutido do que com a própria situação
de interação, o que propiciaria maior naturalidade e, consequentemente, o registro das formas por
ele usadas no seu dia a dia.

Corpora organizados com o fim de mapeamento linguístico, contudo, são, em geral,
produzidos a partir da aplicação de questionários, cuja finalidade básica é obter itens isolados, o
que possibilita a comparação entre os dados. Dessa forma, a metodologia para a produção de
dados implica, da parte do pesquisador, a seleção de itens lexicais que garantam a realização de
determinados fenômenos. Tal método, entretanto, pode - a depender do recorte utilizado -
acarretar a maior ou menor frequência das variantes. Os questionários permitem, ainda, ao
informante a monitoração de sua fala, o que pode levá-lo a usar/evitar formas que valore como
positivas/negativas.

Nos dois atlas foi utilizado um mesmo questionário, o que permite uma comparação de
caráter homogêneo. De um modo geral, os resultados foram convergentes quanto ao apagamento
da vogal postônica medial (cf, tabela 11).

Tabela 11. Índices gerais de apagamento da vogal postônica não-final nos corpora AFeBG e
MicroAFERJ

Por se tratar de uma situação de maior monitoração estilística, pois o informante tem
consciência de que está sob observação, esperava-se um índice menor de apagamento da vogal,
em contraste com os resultados verificados para os inquéritos do tipo DID. Os índices gerais não
confirmam a hipótese, já que em ambos os atlas as taxas de apagamento são superiores às
verificadas nas amostras utilizadas na análise variacionista.

Uma observação de cada item lexical que constitui as cartas fonéticas aqui consideradas
aponta taxas diferenciadas de apagamento, resultados aparentemente condicionados pela estrutura
fonotática do item proparoxítono analisado. A tabela a seguir mostra o comportamento de cada
palavra proparoxítona que constitui os corpora.

Tabela 12. Índices de apagamento da vogal postônica não final referentes às dezoito palavras dos
corpora geolinguísticos

Corpora APL/T
MicroAFERJ 118/393 = 30%

AFeBG 323/1230 = 26%
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Item Lexical AFeBG MicroAFERJ
APL/T APL/T

abóbora 14/23 = 60% 29/71 = 40%
árvore 7/19 = 36% 23/72 = 31%
cócegas 17/21 = 80% 40/64 = 62%

estômago 8/23 = 34% 20/69 = 28%
fósforo 14/24 = 58% 35/72 = 48%

lâmpada 2/24 = 8% 7/71 = 9%
máscara 11/24 = 45% 31/72 = 43%
médico 0/24 = 0% 4/72 = 5%
música 4/21 = 19% 8/72 = 11%
número 2/23 = 8% 1/61 = 1%
óculos 16/24 = 66% 35/71 = 49%
pérola 7/17 = 41% 30/65 = 46%

plástico 6/23 = 26% 9/71 = 12%
último 1/24 = 4% 10/72 = 13%
útero 6/20 = 30% 24/68 = 35%

vômito 0/14 = 0% 1/44 = 2%
fígado 3/23 = 13% 10/71 = 14%
sábado 0/24 = 0% 6/72 = 8%

Para os dados do AFeBG, chamam a atenção os índices percentuais de apagamento
referentes aos itens lexicais óculos (66%) abóbora (60%), fósforo (58%) – três vocábulos que
apresentam o contexto apontado como altamente favorecedor do apagamento nas análises
variacionistas: onset da sílaba postônica não-final preenchido por uma consoante obstruinte e o
onset da sílaba átona final preenchido por uma  líquida. A queda da vogal implica uma sílaba
átona final formada por  ataque complexo: [‘klu], [a’bbɾa] e [‘ffɾu]. Todavia, o resultado
mais significativo nos dados do AFeBG se verifica em um item lexical em que o apagamento da
vogal  leva a consoante que a acompanha  a se anexar à coda da sílaba tônica: a palavra cócegas,
neste conjunto de dados, apresenta um índice de apagamento de 80%, sendo mais comum a
realização desse item lexical como [‘kk]. A palavra música, que apresenta o mesmo contexto
fonético adjacente à vogal (consoante precedente alveolar, consoante seguinte velar), não exibe
altas taxas de aplicação da regra (19%).

Nos dados do MicroAFERJ, observa-se uma regularidade maior no apagamento: não há
nenhum item lexical que destoe consideravelmente dos demais, à exceção  de cócegas que,
também nesse corpus, apresentou um índice de apagamento superior aos dos demais itens
lexicais (62%).

Uma observação mais detalhada acerca das palavras proparoxítonas permite a separação dos
dezoito vocábulos em três grupos, consoante o tipo de ressilabificação resultante da queda da
vogal. Os itens foram redistribuídos na tabela abaixo tendo em vista a forma resultante da
aplicação da regra.

Tabela 13. Resultado do apagamento da vogal
RESULTADO DO APAGAMENTO DA VOGAL

FORMAÇÃO DE ONSET
COMPLEXO NA SÍLABA ÁTONA

SUBSEQUENTE

PREENCHIMENTO DA CODA DA
SÍLABA TÔNICA

APAGAMENTO TAMBÉM DE
UMA DAS CONSOANTES

ADJACENTES

ITEM
AFEBG MICRO

AFERJ ITEM
AFEBG MICRO

AFERJ ITEM
AFEBG MICRO

AFERJ
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LEXICAL APL/T APL/T LEXICAL APL/T APL/T LEXICAL APL/T APL/T
abóbora 14/23 =

60%
29/71 =

40%
cócegas 17/21 =

80%
40/64 =

62%
estômago 8/23 =

34%
20/69 =

28%
árvore 7/19 =

36%
23/72 =

31%
música 4/21 =

19%
8/72 =
11%

fígado 3/23 =
13%

10/71 =
14%

fósforo 14/24 =
58%

35/72 =
48%

número 2/23 = 8% 1/61 = 1% lâmpada 2/24 =
8%

7/71 =
9%

máscara 11/24 =
45%

31/72 =
43%

pérola 7/17 =
41%

30/65 =
46%

médico 0/24 =
0%

4/72 =
5%

óculos 11/24 =
45%

31/72 =
43%

vômito 0/14 = 0% 1/44 = 2% plástico 6/23 =
26%

9/71 =
12%

útero 11/24 =
45%

31/72 =
43%

último 1/24 =
4%

10/72 =
13%

sábado 0/24 =
0%

6/72 =
8%

A distribuição dos itens de acordo com o tipo de ressilabificação da consoante adjacente à
vogal reforça a tendência verificada nas análises sociolinguísticas. Observam-se, nos dois atlas,
índices altos de apagamento em contextos que favorecem a criação de ataques complexos na
sílaba final. Os resultados podem sugerir que tal processo de ressilabificação é o mais “natural”,
menos sujeito a estigma, por isso mais frequente. Contextos em que a consoante precedente se
fixa no final da sílaba tônica – exceção dos vocábulos cócegas e pérola – oferecem resistência,
assim como os que levam ao apagamento de uma das consoantes adjacentes – seja a precedente
(plástico ⟶[‘plaku], médico ⟶ ‘[mku]), seja  a seguinte (fígado ⟶[‘figu], lâmpada⟶[lãp], sábado ⟶[‘sabu]). Esses contextos podem resistir ao apagamento por produzirem
formas estigmatizadas socialmente. Estando o indivíduo em uma situação discursiva
relativamente monitorada, tenderá a evitar formas cujo valor seja negativo em termos de
prestígio.

4. Considerações Finais
As análises empreendidas neste trabalho nos permitem tecer considerações importantes

acerca da produtividade do processo de apagamento da vogal postônica não final. Do ponto de
vista da análise sociolinguística, notou-se que:

1. não há diferenças quantitativas entre as falas culta e popular (tanto a urbana quanto a rural) no
que tange à aplicação da regra de apagamento da postônica não final e, consequentemente, a
regularização dos itens lexicais proparoxítonos em paroxítonos;

2. no que respeita à atuação dos condicionamentos linguísticos, percebe-se a vitalidade da
atuação de condicionantes fonético-fonológicos – sobretudo os ligados à natureza dos segmentos
adjacentes à vogal postônica não fina: é a possibilidade de ressilabificação dos segmentos
consonantais precedente e seguinte  ao segmento vocálico postônico não final que vai
condicionar a aplicação da regra de apagamento da vogal. Todavia, observou-se que:

2.1. na fala culta – representada pelos dados do corpus NURC-RJ – a regra de apagamento
é favorecida quando os segmentos consonantais adjacentes à vogal ressilabificam-se em direção à
coda da sílaba átona final, formando um ataque complexo nesse contexto (xícara~xicra; óculos
~oclus);

2.2. a aplicação da regra de apagamento da vogal postônica não final revela-se mais
complexa nas variedades não standard, uma vez que as normas populares regularizam a
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paroxítonas itens lexicais que permitem a ressilabificação das consoantes adjacentes  tanto na
posição de coda da sílaba tônica quanto na posição de ataque da sílaba átona final.

3. A atuação de pelo menos um condicionamento social em cada variedade considerada sugere
que o processo de apagamento ainda é alvo de valoração negativa por parte dos falantes. Os
baixos índices percentuais de aplicação da regra também podem comprovar a estigma que
fenômeno sofre do ponto de vista sociolinguístico. Uma possível explicação para tal fato pode
residir também em outros processos fonéticos que atuam no âmbito do vocalismo átono do
português. A vitalidade do processo de alteamento das vogais médias pode ser um inibidor para a
atuação do processo de apagamento de vogais (Cf. Gomes, 2012).

Outra análise, realizada no âmbito da fala popular fluminense com base nos registros de
cartas fonéticas do AFeBG e do MicroAFERJ, permitiu uma percepção mais abrangente da
variação no fenômeno em foco. Vale destacar, primeiramente, que o grau de monitoramento do
discurso não foi um fator que inibiu a aplicação da regra de cancelamento da vogal: os índices de
ocorrência do fenômeno foram maiores do que os verificados na análise das entrevistas
sociolinguísticas.

Ressalte-se ainda que as maiores taxas de cancelamento ocorreram, de forma geral, em itens
lexicais cuja estrutura das sílabas átonas licenciava a formação de ataques complexos na sílaba
átona final – o que pode servir de evidência para o fato de que essa possibilidade de
ressilabificação é mais “natural” e, por consequência, um pouco menos estigmatizada. Contudo,
verificaram-se exceções, sobretudo na realização do vocábulo cócegas, que permite a anexação
da consoante na coda da sílaba tônica e apresenta taxas de apagamento da vogal superiores às dos
demais itens investigados.
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