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Introducio

Este relato inclui diagramas de vogais de quatro
sub-sistemas que caracterizam o Portugues falado 	 no
Rio Grande do Sul: o da metrOpole, o da zona de colo-
nizacao italiana, o da zona da colonizagao alem g e o
fronteirico.

Esses diagramas expaem relagiies entre nacleos(cen
tros) de formantes (Fl e F2) das vogais, onde um Fl =
dois F2, configurando-se um arranjo que oferece propor
caes semelhantes as distribuigaes orientadas pelas vo-
gais cardiais.

0 objetivo deste estudo a visualizar por meio	 de
mapas acasticos as areas de realizag go das vogais pre-
tanicas que na escrita sio representadas pelas letras
e e o.

Amostra

Foram selecionadas entre as vinte e cinco pala-
vras de maior indice de variagao do corpus de Harmoni-
zagao vocalica, uma regra variavel l , as dez de indice
mais alto, segundo um dicionario de freqtancia de ocor
rancia, compilado por meio de um programa computacio-
nal. Sao alas:

1 - bebida	 boneca
2 - feliz ou felicidade 	 bonito
3 - preguiga ou preguigoso	 colegio
4 - pepino	 cozinha ou cozinhei-

ra
5 - pequeno	 costura ou costurei-

ra
6 - queria	 formiga ou formiguei

TO
7 - servigo	 foguete ou fogueira
8 - segunda	 gordura ou gordurosa
9 - vestido	 podia

10 - precisa	 sobrinha

Mapearam-se aproximadamente vinte vogais anterio-
res e vinte posteriores, por regiao.2
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Regigo de colonizagio alemi

Muito_semelhante ao mapa anteriormente citado, a
Fig. 2 expoe vogais que vio desde /e o/ perifericos a-
te /1 u/ perifericos pelos mecanismos supracitados,com
maior condentragio na zona das vogais intermedifirias
cujo Fl parece faze-las mais prOximas das altas e cujo
F2 parece faze-las mais prOximas das medias. Tanto a
eerie anterior quanto a posterior, neste mapa, apresen
to variantes que se distinguem das perifericas apenas
por F2.

0 dialeto falado na regi go aleme apresenta	 as
tres series supracitadas com variagOes em graus de al-
tura e centralizagio relativa. A vogal intermedifiria
aparece em ambos os lados do diagrama (Fig. 2).

Regiio de colonizagio italiana

Nio se fazendo outros os mecanismos de variagio
dos que foram citados em Regi go Metropolitana, a	 Fig.
3 distingue-se, todavia, pela escassa presenga da 	 vo-
gal intermediäria, notadamente na eerie posterior, on-
de as vogais ficam claramente postas na area de /o/ ou
na area de /u/ com formantes aproximados.

A serie anterior tambem deixa a vogal media e al-
ta bem separadas, embora com variagOes relativas a cen
tralizageo.

Isso_parece indicar que os falantes da regieo 	 de
colonizacao italiana tendem a usar as vogais
com os caracteres que as fazem claramente 	 distintastintas
umas das outras.

0 dialeto falado na regi go italiana mostra 	 uma
concentracgo de vogais nao acentuadas na area 	 das
acentuadas. Parece que e o dialeto que apresenta 	 as
vogais mais perifericas, seja a mais posterior, 	 isto
e, a de formantes mais aproximados, seja a mais fron-
tal, isto 6, a de formantes mais afastados. 2 interes-
sante notar que a vogal intermediaria da serie poste-
rior faz-se rara. Vogais posteriores com F2 similar
que sac) comuns nos outros mapas al nao estao em	 evi-
dencia.

Regiio fronteiriga

A Fig. 4 mostra-nos a predomingncia de vogais com
F2 relativamente centralizado.
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FIGURA 1 - Vogals da reg150 metropolitan.
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Resultados e Discussgo

Regiio Metropolitana

mapa desta regiao (Fig. 1) mostra que a varia-
gao da vogal o nao segue apenas um caminho. Ela se ma-
nifesta de diTerentes maneiras, notadamente por:

levantamento de F2
abaixamento de Fl e levantamento de F2

c) abaixamento de Fl - F2

Ao primeiro caso que representa centralizagao	 no
diagrama sem deixar a area de o, cabem duas interpre-
tagges: centralizagao no trato vogal ou alteragao 	 no
grau de arredondamento dos labios.

segundo representa elevagao da vogal, isto 	 6,
transformaggo de o em u.

terceiro que parece tratar-se de vogal interme-
diaria (entre u e o) tem interpretag ges duvidosas se-
melhantes as do primeiro.

A variagao da vogal e tambem move-se em diferen-
tes direciies notadamente por:

abaixamento de Fl e levantamento de F2
abaixamento de Fl e F2

primeiro deve corresponder as amostras que sao
o resultado da conversao de e em i, pois costuma-se re
lacionar a Fl o grau de altuYa do lingua. Quanto mais
baixo for seu valor, mais alta e a vogal. 0 segundo
que, do ponto de vista da vogal e, corresponde o abai-
xamento de Fl e F2, deve apresentar amostras relativa-
mente centralizadas, postas entre i e e, que	 vamos
chamar "vogal intermediaria".

Observemos que a interpretagao da vogal posterior
oferece algumas dificuldades, ausentes no quadro 	 da
vogal anterior, porque nela entram em jogo dois 	 fato-
res de efeito similar: arredondamento dos labios e po-
sigao, no eixo horizontal, da lingua.3

Afora a ambigUidade de F2 da vogal posterior,
mapa da regiao metropolitana revela que as vogais ato-
nas e e o na escrita realizam-se ora na area da 	 vogal
media ora na area da vogal alta ora entre as duas,	 a
maior parte delas nao perifericas. As raras ocorran-
cias na areas de /E,/ nao se fazem expressivas.	 Nota-
se que as vogais intermediarias variam quanto ao grau
de centralizagao no mapa espectrografico, assim como
as duas outras.
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Na serie posterior, por exemplo, prevalecem amos-
tras com F2 alto, tanto na area de /u/ quanto na area
de /o/, de interpretagao ambigua, como diziamos.

Na se- fie anterior, onde se fazem notar algumas vo
gals perifericas, tambem ha concentragao de vogais com
F2 alto.

Dir-se-ia que a predominancia de vogais centrali-
zadas no mapa dos falantes fronteirigos tende a dimi-
nuir a presenga da vogal intermediaria.

0 dialeto falado na fronteira expoe menos vogais
na periferia. g o dialeto que apresenta maior concen-
tragao de vogal posterior com alto F2. As vogais o e u
nao acentuadas, em sua maioria, distinguem-se apenas
por Fl. Comparativamente todo o sistema desta regigo

mais centralizado.

Um jeito simplificado de ver a variagao que	 os
mapas ivvelam poderia ser o seguinte: Quando e do sis-
tema escrito se realiza como vogal nao acentuada, 	 po-
dera ser a mais alta e fechada vogal da serie ou pode-
ra ser uma vogal intermediaria semi-fechada ou uma vo-
gal media. Da mesma forma, quando o se realiza	 como
vogal nao acentuada, podera ser a mais alta e fechada
vogal da serie ou uma intermediaria semi-fechada 	 ou
uma vogal media.

Olhando-se os formantes dos 4 mapas espectrogra-
ficos (Figs.l, 2, 3 e 4) nota-se, em uma visao geral,o
seguinte: As diferengas entre Fl sao pequenas. Vao 	 de
250 cps a 400 cps aproximadamente. F2 apresenta maior
variacao. Raramente encontra-se o valor de F2 de 	 lii

altura de 2500 cps; maiormente, fica ao redor 	 de
2250. F2 de Ii16 quase sempre mais alto que F2 de	 lel,
mas algumas vezes sao coincidentes, nas cercanias 	 de
2000 cps. F2 de lel geralmente fica entre 1875 -	 2100
cps. A maior variedade e mostrada por F2 da area 	 pos-
terior. Em lul varia de 750 cps a 1200 cps. Em lol, va
ria de 950 cps a 1250 cps. 0 mais das vezes 1111 e	 101-
tem F2 similar. E o que todos os mapas 1:Z-ern em desta-
que, alguns mais outros menos, e a presenga de amos-
tras relativamente centralizadas.

Canclusio

As vogais representadas pelas letras e e o na pau
to pretanica e delineadas nos quatro mapas- apFesentam
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tres configuragOes distintas, de acordo com a posigao
dos formantes:

formantes na area da vogal media
formantes na area da vogal alta

3) formantes entre as duas areas.
Em cada area ha muitas variagOes que vao da posi-

gao perif6rica em diregao ao centro do diagrama e 	 que
distinguem os dialetos, um do outro, por certas predo-
minancias que lhes empresta uma configuragEo particu-
lar.

A vogal em estudo apresenta, pois, variacOes alo-
fOnicas apreciaveis, de interpretacio ambigua muitas
vezes, sobretudo na area posterior, quando pode	 ser

efeito de dois fatores distintos: arredondamento 	 e/
ou retracao da lingua.

A informagao mais importante que os mapas nos dao
que existe no campo das vogais em estudo -- a	 media
a alta	 outra categoria que entre as duas se colo-

ca.
Deles se infere que os informantes da regiao	 de

colonizagao italiana apresentam as vogais atonas 	 em
estudo (e e o sistema da escrita) com os valores 	 ex-
tremos de frigtencia, enquanto os falantes 	 fronteiri-
gos, inversamente, dEo preferencia as nao perifericas.

E que os falantes da regiEo metropolitana e os da
regiao alema fazem use de maior variedade de vogais na
area, aproximando-se um do outro neste sentido. Uma ex
plicagao para isso poderia ser geografica. Moram esses
grupos em cidades vizinhas, enquanto os dois 	 outros
vivem em regiOes mais afastadas. Todavia, 	 investiga-
Oes ulteriores devem ser feitas a fim de verificar se
existe interferencia do velho dialeto peculiar a	 cada
uma dessas regiOes, ou interferencias ocasionadas pela
situacao de linguas em contato que caracteriza sobrema
neira a regiao fronteiriga.

Sumariando, pode-se dizer, em termos 	 comparati-
vos, que os falantes da regiao italiana possuem o sis-
tema mais periferico e, inversamente, os fronteirigos,
mais centralizado. Por outro lado, o mais diversifi-

cado e o dos metropolitanos; e o dos alemaes apresenta
equilibradamente amostras nas tres series supramencio-
nadas.
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NOTAS

I Ver%smonizacao Vbc'dlica, uma regra varidvel."Tese de doutorado,
UFRJ, 1981.

Para poder comparar com mais facilidade os quatro sub-sistemas
das vogais (e o) naP acentuadas, delineamos em Linhas muito ge-
rais o contorno das vogais acentuadas de cada grupo, cuja area
se encontra indicada no mapa pelo simbolo correspondents. Para
tanto, extraimos a media de trgs amostras apenas de cada catego-
ria. E o valor dessa media que nos mapas indica as suas 	 posi-
g5es. Por essa razao devem ser considerados Cautelosamente. To-
memo-las, pois, como meros sinais que grosseiramente sugerem pos
stiveis Zimites da sistema.

3Segundo estudos feitos, (ver tees citada), tanto o dSsarredonda-
mento dos laios quanto o avango da lingua provocam valores mais
altos para F2.
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