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ABSTRACT: In this paper I discuss an Optimality Theoretic analysis of the 
interdialectal variation of pretonic vowel alternation and the underlying representation. This 
paper argues that the information of comprehension is necessary to determine the 
underlying representation, in addition to  Lexicon Optimization.  
 
KEYWORD:  OT; Language Variation; Underlying Representation. 
 
0. Introdução 
 
 Este trabalho discute variação interdialet al de vogais médias pré-tônicas  do 
Português do Brasil (PB) à luz da Teori a da Otimalidade (OT, Prince & Smolensky, 1994, 
McCarthy & Prince, 1995). De acordo com Câmara (1970), as  vogais médias do PB sofrem 
a regra de neutralização, reduzindo 7 (sete) vogais na posição tônica para 5 (cinco) vogais  
na posição pré-tônica. Observa-se, no entanto, que, em algumas  regiões  do Brasil, as  vogais  
médias apresentam alternâncias na posi ção pré-tônica, podendo se realizar foneticamente 
como: [ E1 ~ e ~ i] e [ O ~ o ~ u ] em Minas Gerais; [ E ~ i] e [ O ~ u ]  na Bahia. 
 Na Teoria Derivacional, a gramática é construída na base da compreensão, 
compartilhando a representação subjacente entre os  dialetos da mesma língua, e a variação 
lingüística é explicada pel a opcionalidade da aplicação de regras , pela inserção de regras  
e/ou pelo apagamento de regras. Na OT, di ferentemente da t eoria derivacional, a gramáti ca 
está baseada na produção (Saída) e a representação subjacente é determinada pela 
Otimização do Léxico e pela Riqueza da Base. A variação lingüística, na OT, é trat ada pelo 
ordenamento parcial das  restri ções universais ou pela não-dominância das  restri ções  
relevantes. 
 Este trabalho argumenta que a abordagem tipológica proposta pel a OT é 
problemática para explicar as alternâncias de vogais médias  na posição pré-tônica do PB e 
que, na descrição da variação lingüística, faz-se necessário  considerar a compreensão e a 
produção das  formas  variantes. 
 
1. Dados 2 
 

                                                 
* Agradeço à Profa Eunice Nicolau pela leitura e correção do português e ao Prof. Marco Antônio de Oliveira e ao  
Prof. José Olímpio Magalhães pelos comentários preciosos. Todos erros que persistem são da minha inteira 
responsabilidade. 
 
1 [E] e [O] representam vogais médias baixas ([Ε]e [ ]). 
2 Os dados deste trabalho são extraídos de Lee & Oliveira (2003). 
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 No dial eto paulista, as  vogais  pré-tônicas  médias  são neutralizadas , 
obrigatoriamente3, em [e]/[o], não sendo permitida a neutralização com timbre aberto nem 
seu alçamento para vogal alta, conforme em (1) abaixo: 
 
(1) repolho, remédio, cerveja, relógio ( [e], *[E], *[i] ) 

fofoca, comércio, comida, coragem, cozinha ( [o], *[O], *[u] ) 
 
 Já no dialeto de Salvador, as vogais médias pré-tônicas são neutralizadas em 
[E]/[O]. Contudo, se a vogal  tônica seguinte for /i/, a média pré-tônica pode passar a alta por 
um processo de harmonia vocálica, como exempli ficado em (2): 
 
(2) repolho, remédio, cerveja, relógio ( [E], *[e], *[i] ) 

fofoca, comércio, coragem ( [O], *[o], *[u] ) 
comida, cozinha ( [u], *[O], *[o]) 

 
A redução vocálica pode ocorrer, t ambém, sem que a ela se siga uma vogal tônica alta 

na sílaba seguinte, como exempli fi cado em (3): 
 
(3)  p[u]lici al, g[u]verno e c[u]meu 
 

Os exemplos de (3) nos permit em prever um processo de redução vocálica para a 
vogal média posterior pré-tônica. 
 Sintetizando, em relação às  vogais médias  pré-tônicas, o  dialeto de Salvador exibe:  
Neutralização em [E]/[O], Harmonia Vocálica e Redução Vocálica para [i]/[u]. 

No que diz respeito  ao di aleto de Belo Horizonte, há: 
a) Harmonia Vocálica, condicionada pela presença de uma vogal tônica abert a, 

como demonstram os exemplos de (4), abaixo: 
 
(4) pErErÉca, mElÉca, rEmÉdio, rEmÉla 

cOcÓta, fOfÓca, bOdÓque, mOtÓca, cOlÉga, cOlÉgio 
 
 b) neutralização, como ocorre no dialeto paulista, como mostram os exemplos de 
(5), nos quais , se encontra a vogal  média pré-tônica fechada: 
 
(5) repolho, fedelho, cereja, desejo [*E, *i] 

novelo, colosso, fogoso, orelha [*O, *u] 
 cocada, pedaço, melado, tomada   [*O,*u,*E.*i] 
 

                                                 
3 A neutralização é demonstrada claramente nas palavras derivadas no dialeto paulista e no dialeto mineiro. A vogal 
média baixa no radical se realiza como vogal média alta, quando perde o acento, como em /bElo + eza/ -> b[e]leza. 
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c) Redução Vocálica, de modo que as  vogais altas  ocorrem na posição pré-tônica, 
como exempli ficado em (6). 
(6) mOdÉrno/mudÉrno 
 s[i]mestre, p[i]queno, p[i]ruca 

g[u]verno, t [u]mate, b[u]lacha, f[u]rmiga 
 

Em resumo, o di aleto de Belo Horizonte exibe os  processos de Neutralização em 
[ε]/[o], Harmonia Vocálica e Redução Vocálica para [i]/[u] afetando as vogais médias pré-
tônicas. Os dados  apresentados  nesta seção mostram, portanto, que as alternâncias  vocálicas  
na posição pré-tônica do PB são mais complexas  do que as observadas por Câmara (1970).  
 
2. Variação lingüística e representação subjacente 
 
 Na fonologia gerativa (Teori a Derivacional), iniciada por Chomsky & Halle 
(1968), a representação fonética (output) é derivada pelas  aplicações  de regras fonológicas  a 
partir do l éxico (representação subjacente), que é baseado no sistema de contrastes  em cada 
língua especí fica. Nesta abordagem, as alternâncias vocálicas entre os dialetos do PB 
apresentadas na seção anterior podem ser explicadas pela opcionalidade/inserção de regras  
de neutralização a partir da mesma representação subjacente que é dada pelo léxi co do 
português e compartilhada por todos os  dialetos do português . Por exemplo, a regra de 
neutralização (que muda vogais  médias  para vogais médias  baixas na posição pré-tônica) e a 
redução vocálica na posição pré-tônica di ferenci am o dialeto Baiano do dialeto Paulista, que 
contém somente a regra de neutralização (que muda vogais  médias  para vogais  médias  altas  
na posição pré-tônica). Este trabalho, no entanto, não tem como objetivo discutir detalhes  
sobre as alternâncias vocálicas na perspectiva da Teoria Derivacional . 

Diferentemente do previsto pela Teoria Derivacional , na OT, a entrada 
(representação subjacente) é derivada de evidências  de formas superfi ciais que examinam 
contrastes  superficiais  pel a Riqueza da Base (Richness  of the base, Smolensky 1996:3) e 
pela Otimização do Léxico (Lexicon Optimization, Prince and Smolensky: 1993:  192). A 
Riqueza da Base prediz que as  línguas  (os  inventários  do léxico) se di ferenciam somente 
pela hierarquia de restrições universais e os contrastes são derivados pelas interações de 
restrições  nas formas de saída; a Otimização do Léxico diz que a ent rada possível é 
selecionada entre as mais próximas da saída ótima na ausência das evidências empíri cas  
para uma entrada. A variação de vogais  médias  pré-tônicas que di ferenci a o  dial eto Paulista 
do dialeto Bahiano pode ser explicada em t ermos das  restri ções da OT, como demonstram 
os tableaux a seguir (conforme Lee e Olivei ra: 2003): 
(7) *e/o >> IDENT(HEIGHT) >> IDENT (ATR) >> *E/O 
/e/ *e/o IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *E/O 

a. E   * * 
b. e *!    
c. i  *!   
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(8) *E/O >> IDENT(HEIGHT) >> IDENT (ATR) >> *e/o  
/e/ *E/O IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *e/o  

a. e    * 
b. E *!    
c. i  *!   

 
Os tableaux acima mostram que a variação interdialetal  pode ser explicada pela 

interação tipológica de restrições de marcação, *e/o e *E/O – para o dial eto Bahiano a 
restrição *E/O é mais  prioritário/importante para determinar a forma fonética corret a, 
deixando a restrição *e/o na posição bem baixa na hierarquia das restrições, enquanto o 
contrário  ocorre no dial eto Paulista. 

No entanto, a forma de representação subjacente na posição pré-tônica do tabl eau (7) é 
problemática. No dial eto Bahiano, nunca se encontra a vogal média alta na forma fonética. 
Além disso, os tabl eaux (9) abaixo mostram que o candidato de vogal  média baixa é sempre 
escolhido como o ótimo, independentemente das qualidades de vogais médias na entrada e, 
portanto, a vogal média baixa é escolhida como a possível representação subjacente pela 
Otimização do Léxico, de modo que essa vogal é mais próxima à vogal  da forma fonética. 
(9a) *e/o >> IDENT(HEIGHT) >> IDENT (ATR) 
/e/ *e/o IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *E/O 

a. E   * * 
b. e *!    
c. i  *!   
(9b) 
/E/ *e/o IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *E/O 

a. E    * 
b. e *!    
c. i  *!   

 
O cont rário  acontece no di aleto Paulista – a vogal  média alta é escolhida como a 

possível representação subjacente. 
(10a) 
/e/ *E/O IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *e/o  

a. e    * 
b. E *!    
c. i  *!   
(10b) 
/E/ *E/O IDENT(HEIGHT) IDENT (ATR) *e/o 

a. e    * 
b. E *!    
c. i  *!   
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Os tableaux (9) e (10) mostram que a Otimização do Léxico escolhe a 
representação subjacente a partir da produção/ forma fonética, di ferentemente da abordagem 
derivacional. Isso levanta algumas  questões  em relação à representação subjacente e à 
variação lingüística interdialetal: Será possível estabelecer uma representação subjacente 
diferent e para cada dialeto? Se há representações subjacentes  di ferentes, como se explica a 
compreensão/comunicação perfeita entre dois dial etos, apesar das  gramáticas  di ferentes? Na 
OT, não há di ferença clara entre um dial eto e uma língua, de modo que as línguas  se 
diferenciam somente pela hierarquia de restrições universais – em outras pal avras , os  
tableaux (7-8) signi ficam que os dois dial etos apresentam duas  gramáti cas di ferentes. 
  Algumas evidências relacionadas a vogais médias levantam a possibilidade de o 
dialeto Bahiano e o  dialeto Paulista compartilharem a mesma representação subjacente, e: 

Primeiro, o  dialeto Bahiano neutraliza a vogal  média alta para vogal média baixa 
nas palavras  derivadas, como exempli ficado em (11). 
 
(11)  a. t [e]lha4 vs t[E]lhado 
 b. d[o]ce vs. d[O]ceria 
 

Segundo, a neutralização vocálica ocorre, quando a vogal  média baixa, procedida 
de uma consoante nasal , se nasaliza – a qualidade vocálica muda para vogal média alta, 
como em (12): 
 
(12) f[O]me vs f[õ]me 
 

Os exemplos de (12) mostram que a vogal média baixa no dial eto paulista realiza-
se como vogal média alta nasal no dialeto Bahiano. 

Terceiro, as  qualidades vocálicas  de posição pré-tônica na posição pré-tônica não 
diferenciam/modi fi cam o signi ficado das palavras . Além disso, as vogais médias no 
paradigma do verbo do português apresentam relação alofônica na sílaba tônica, conforme 
Lee (2002). Em out ras pal avras , o PB é uma língua que permite a variabilidade/ alternância 
de vogais  médias, como foi descrito na seção ant erior. 

Estes fatos mostram que a Otimização do Léxico não é suficient e para determinar a 
representação subjacente de vogais médias  pré-tônicas e é necessário introduzir o conceito  
da represent ação subjacente baseada na compreensão – a representação subjacente pode ser 
determinada pela Riqueza da Base e pela gramática de cada língua – por exemplo, a 
gramática do PB permite a variabilidade de vogais  médias  na posição pré-tônica, [ E ~ e ~ 
i] e [ O ~ o ~ u ], mas isso não ocorre na gramática do espanhol. As realizações fonéticas  
na posição pré-tônica nos di aletos do PB são det erminadas  e previstas pela gramática do PB 
ou pelas  di ferent es hierarquizações  de restrições , como nos tabl eaux (7) e (8). De acordo 
com esse raciocínio, a vogal média alta deve ser escolhida como representação subjacente 

                                                 
4 A qualidade vocálica da sílaba tônica é comum para todos os dialetos. 
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na posição pré-tônica para esses di aletos (9a e 10a), apesar da Otimização do Léxico 
escolher a representação subjacente (9b) para o di aleto Bahiano.  
 
 3. Considerações finais 
 

Na OT, a representação subjacente é determinada pel a Riqueza da Base e pel a 
Otimização do l éxico, enquanto, na teoria derivacional, a representação subjacente é dada 
pelo léxico de cada língua. 

Os dados  de vogais  médias  na posição pré-tônica do PB mostram que a Otimização 
do Léxico é problemáti ca para determinar a representação subjacente. Este artigo mostrou 
que é necessário levar em conta a compreensão do falante nativo (gramática) para 
determinar a representação subjacente, além da Otimização do Léxico que está baseada na 
produção. Assim, pode-se constituir a representação subjacente comum para os dial etos de 
uma língua. No entanto, a abordagem tipológica da OT não consegue se di ferenciar entre as  
gramáticas  de línguas e as gramáticas de seus  dialetos, apesar da representação subjacente 
comum e de semelhança na gramáti ca. Esta questão sobre uma língua e seus  dialetos  na 
perspectiva da OT abre um caminho para estudos futuros . 
 
RESUMO: Este trabalho discut e variação interdial etal de vogais médias  pré-tônicas do PB à 
luz da OT e argumenta que é necessário  levar em conta a compreensão do falante nativo 
para determinar a represent ação subjacente na OT, al ém da Otimização do Léxico.  
 
PALAVRA-CHAVE: OT; Variação lingüística; Representação subjacente 
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