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INTRODUÇÃO                                                   1

I. INTRODUÇÃO

A história das famílias curiauenses inicia-se há cerca de trezen-
tos anos. De saída, o rei de Portugal D. João IV, o Restaurador, expede, 
no ano de 1640, uma carta régia ao Governador do Grão-Pará, a fim de 
autorizar que se construísse uma guarnição na foz do rio Curiaú, em 
terras reais. Naquela época, fica encarregado desta tarefa o superinten-
dente das Obras da Província do Pará, Antônio Gonçalves. No entanto, 
por motivos ignorados, a construção da vigia só sairia do papel algumas 
décadas depois.

O Quilombo do Curiaú, com localização apresentada no Mapa 1, 
está subdividido em regiões menores que o integram, sem que haja, ne-
cessariamente, uma demarcação oficial e institucionalizada. Portanto, essas 
áreas são as seguintes: Curiaú de Dentro, Curiaú de Fora, Curiaú Mirim, 
ou Mocambo, Curralinho e Santo Antônio da Casa Grande. Sobre elas, 
são feitas algumas considerações específicas sobre isso mais adiante. A 
população curiauense conta, hoje, como um grupo de aproximadamente 
1.600 pessoas (Mendonça, 2006). A realidade social da comunidade do 
apresenta uma história que está vinculada diretamente à chegada dos 
primeiros africanos que se fixaram na região onde hoje se encontra o 
território do Estado do Amapá, lugar para onde aqueles grupos huma-
nos foram empurrados, aos ferros, ora de Portugal, ora das ilhas aço-
rianas, ora da África Meridional, a mando da coroa portuguesa, que os 
dominava, e durante a segunda metade do século XVIII. 

Hoje, o quilombo está localizado a 15km de distância do Muni-
cípio de Macapá1. Sua vinculação administrativa depende diretamente 
desta Capital. Cabe dizer que é muito controverso o contexto histórico 
de origem do quilombo, mas o povo que lá vive tem conseguido resistir 
e sobreviver às adversidades da floresta Amazônia, quando agrupados 
numa área de 21.676 hectares, com perímetro oficial de 47,342 km2. 

1 Nesta medição, consideramos, como ponto de partida, o portão principal da Fortaleza de São 
José de Macapá, e, como ponto de chegada, a igreja de Santo Antônio do Quilombo do Curiaú. 
Esse trajeto é percorrido, em média, em 30 minutos.  
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Mapa 1 – Recorte do Quilombo do Curiaú, Amapá, Brasil.
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Esse trabalho de investigação tem, como justificativas funda-
mentais, os seguintes parâmetros: i) justificativa política: voltada aos 
interesses políticos, no sentido de servir de apoio a gestores e demais 
pesquisadores interessados naquele espaço geolinguístico; ii) justifica-
tiva linguística: voltada à descrição da Língua do Curiaú (doravante 
LC) em seus diferentes níveis; e iii) justificativa sociocultural: voltada 
à manutenção e à divulgação das práticas socioculturais intrínsecas à 
aludida comunidade, onde se pôde inferir qual era a repercussão disso 
sobre o modus vivendi daquela gente, agora para preservá-lo e mantê-lo. 

A hipótese principal desta investigação é de que a fala espontâ-
nea2 dos curiauenses possui características circunscritas apenas àquele 
espaço geolinguístico. Apesar de este ser um trabalho de cunho descri-
tivo, utilizamos as contribuições fonológicas de autores estrangeiros. 

2 Este termo está sendo empregado, aqui, no mesmo sentido adotado pela linguística variacio-
nista de William Labov (2008).



INTRODUÇÃO                                                   3

Recorremos, então, às teorias advindas das fonologias não lineares, a 
partir dos trabalhos inovadores empreendidos por Goldsmith (2007), 
Clements & Hume ([1995] 2005, 2003, 2007), Nespor & Vogel (1986), 
Selkirk (1982), e tantos outros.

Em seguida, empregamos os estudos fonológicas de autores na-
cionais, tais como Câmara Júnior ([1977] 2001), Bisol (1992a, 1992b, 
1999, 2001, 2003, 2004, 2010), Bisol & Collischonn (2009) e Bisol 
& Velloso (2016), aliados às pesquisas prosódicas de Hayes (1980), 
Bisol (1992a, 1992b), Escudero et al. (2009), Wetzels (1992a, 1992b, 
2010) e Hermans & Wetzels (2012), Collischonn (2001), Collischonn 
e Santos (2003), Collischonn e Hora (2003), Massini-Cagliari (1992) e 
Lee (1994). Na seção morfológica, recorremos aos aportes de autores 
como Almeida (1994, 1995, 2006), Bechara (2001), Luft (1998), entre 
tantos outros. Essas referências estão, portanto, dispersas ao longo de 
toda essa investigação.

A pesquisa teve como objetivos gerais: i) traçar o perfil da co-
munidade do Curiaú, considerando-se a origem do povo; e ii) descrever 
a fala dos curiauenses, possibilitando-se a formalização de sua gramá-
tica. Para alcançar tais metas, foram traçados os seguintes objetivos 
específicos: 1) descrever o percurso histórico de formação do quilom-
bo, desde sua origem, no século VXIII, até sua condição moderna; 2) 
organizar um corpus e verificar, nele, aspectos fonético-fonológicos e 
gramaticais que constituem o falar da comunidade curiauense; 3) ana-
lisar os aspectos verbais que podem constituir a gramática da comuni-
dade; 4) organizar as informações fonéticas, fonológicas e gramaticais 
em diferentes níveis, a partir de uma breve descrição das estruturas dos 
verbos da LC.

A pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: i) Que carac-
terísticas dos falares africanos podem ser encontradas na língua dos 
quilombolas, principalmente no plano fonético-fonológico? ii) Quais 
são as principais diferenças fonológicas entre o Português Brasileiro 
(doravante PB), já descrito no País, e aquela variante linguística usa-
da no quilombo, a LC? iii) Quais os processos fonológicos que mais 



4              MARLON MIRANDA DA SILVA

influenciam essa variedade linguística? iv) No nível prosódico, qual a 
condição do acento e da duração vocálica da variante linguística falada 
pelos curiauenses? vi) A LC tem recebido, ao longo do tempo, algum 
tipo de influência linguística que pode afetar, em algum nível, seu uso 
atual? e vii) Em que esfera social isso acontece?

Esta tese está estruturada em nove partes mais as considerações 
finais: 

Na primeira parte, discutimos o contexto histórico do Quilombo 
do Curiaú, a formação das comunidades curiauenses e os resquícios do 
Período Colonial brasileiro para a instauração dos grupos humanos que 
vivem naquela região. Depois, abordamos os indicadores econômicos 
e sociais do quilombo, focalizando esse tema sobre o contexto cultural 
mais relevante da região: a expressão singular do batuque e do mara-
baixo.

Na segunda parte, fazemos a descrição metodológica: o tipo de 
pesquisa, o universo da investigação, a amostra escolhida, o grupo so-
cial e a amostra fonológica coletada, com o estabelecimento das va-
riáveis sociais: sexo, faixa etária e escolaridade dos falantes. Também 
descrevemos os instrumentos da pesquisa, as entrevistas e os métodos 
de análise dos dados.

Na terceira parte, descrevemos o sistema vocálico da LC no pla-
no fonético e fonológico, em vogais orais e nasais. Nesta oportunidade, 
também fazemos a relação entre todas as vogais e a sílaba tônica da 
palavra curiauense.

Na quarta parte, analisamos a condição das consoantes fonoló-
gicas da LC, assim como a realização fonética de cada segmento, com 
ênfase ao comportamento dos sons na organização geral das sílabas. 

Na quinta parte, discutimos a estrutura da sílaba propriamente 
dita, levando-se em conta as partes que a formam e os seus constituintes 
principais. Nesta análise, são confrontados os segmentos hierarquiza-
dos e a variação que alguns deles manifestam, principalmente quando 
estão na margem da sílaba. 

Na sexta parte, descrevemos o comportamento do acento na pa-
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lavra curiauense, com destaque para a definição da origem do vocabu-
lário, a identificação de um acento canônico, com base na análise dos 
padrões acentuais já verificados nas variantes regionais do PB. 

Na sétima parte, fazemos a análise dos processos fonológicos 
que ocorrem na LC, e como eles caracterizam essa variante linguística 
de modo geral. Verificamos que os processos fonológicos encontrados 
na fala curiauense são variados, e englobam a adição, a assimilação, a 
supressão e a transposição de elementos sonoros. 

Na oitava parte, descrevemos a duração vocálica da LC, estabe-
lecendo a metodologia abordada, o tipo de recorte sonoro empregado 
e outras características da referida variante. A análise tem como base 
estudos de duração vocálica já produzidos em outras variantes regionais 
brasileiras. Esta seção termina com a proposta do triângulo vocálico da 
LC.

Na nona parte, descrevemos, essencialmente, a morfologia dos 
verbos curiauenses, depois de distribuí-los em dois grupos, os regulares 
e os irregulares. Por sua importância para a dinâmica da língua, a análi-
se verbal pauta-se na condição atual dos verbos na variante curiauense, 
sobretudo nas três conjugações tradicionais que encontramos.

Nas considerações finais, constatamos que a realização desse 
trabalho fonológico e morfológico representa uma contribuição autênti-
ca para os estudos linguísticos realizados no Brasil, principalmente por-
que colocamos em discussão o uso de uma variante linguística utilizada 
em uma comunidade classificada, desde já, como região quilombola.
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1. O QUILOMBO DO CURIAÚ E SUA HISTÓRIA

Neste capítulo, será descrita a história da comunidade de-
nominada Quilombo do Curiaú. Para isso, fazemos uma incursão 
nas primeiras formações africanas conhecidas no Período Colonial 
brasileiro – aqui compreendido entre 1530 a 1815 – vulgarmente co-
nhecidas como quilombos e mocambos, com a definição atual destes 
termos. 

Em seguida, serão apresentados os principais resquícios histó-
ricos da ocupação do território amapaense, e, dentro deste contexto, 
as referências às terras tradicionalmente denominadas São Joaquim do 
Curiaú. Essa descrição serve de base para a compreensão das regiões 
que integram o referido quilombo atualmente: o Curiaú de Dentro, o 
Curiaú de Fora, o Curiaú-Mirim, ou Mocambo, o Curralinho e o Santo 
Antônio da Casa Grande. 

Para encerrar essa discussão histórica, fazemos, também, uma 
rápida descrição sobre como se caracteriza a vida dentro do quilombo 
curiauense, levando-se em conta tanto aspectos econômicos como so-
ciais, tais como: saúde, educação e meio ambiente. No plano cultural, a 
discussão se concentra nas duas principais manifestações culturais exis-
tentes, até hoje, no quilombo curiauense, isto é, os festejos do batuque 
e do marabaixo.

1.1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

No Período Colonial brasileiro, as populações negras clandes-
tinas são denominadas quilombos, ou mocambos (Freyre, 1999, 2004). 
Estes esconderijos rústicos são formados, geralmente, por dezenas de 
núcleos populacionais menores, nos quais vigorava um conselho políti-
co sob as ordens de um chefe tribal, envolto numa áurea transcendente 
de liberdade e falsa segurança. (cf. 1.1.3. As comunidades quilombolas)
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1.1.1. As formações
 

Sabe-se que, como tantos outros agrupamentos humanos espa-
lhados pelas matas do Brasil, um aglomerado dissidente representava o 
local de refúgio ideal para os escravos saídos das senzalas, dos cativei-
ros coloniais e dos ferros dos feitores (Oliveira, 2006). Por isso, naque-
le terreno protegido e circundado pela mata, pairava uma convivência 
relativamente pacífica entre índios, negros e foragidos da Justiça por-
tuguesa, que, como planos audaciosos, tencionam escapar dos agentes 
da coroa, e, para cumprir tal desejo, embrenhavam-se nas matas e pân-
tanos, para escapar ao que a lei lusitana poderia impor a eles. (Salles, 
1971)

Da convivência aflitiva com os portugueses, nas cidades colo-
niais, os negros rumam a um ambiente mais seguro e menos violento, 
por causa dos numerosos maus-tratos que sofreram nesses engenhos. 
Com a liberdade agora forçada pela fuga, os negros saem em busca de 
esconderijos comuns, a fim de conseguir refúgio em locais de difícil 
acesso a portugueses e caçadores de recompensa, e de sua justiça cru-
delíssima. (Silva, 2004; Mendonça, 2008) 

1.1.2. O Quilombo do Curiaú: resquícios coloniais

Poucas são as cartas régias que nos chegaram – enviadas dos 
agentes coloniais portugueses ao soberano de Portugal – as quais, mi-
tigadamente, revelam como se desenvolve o trabalho escravo nas co-
lônias nas Américas, e, entre elas, a do Brasil (Hollanda, 2004). Essa 
mão-de-obra escrava, fustigada e acossada, é responsável, entre outras 
coisas, pelo incremento da construção civil, pela edificação de fortins, 
fortes e fortalezas, que são erigidos nos redutos, vilas e cidades colônias 
daquele período. 

Em 18 de outubro de 1739, uma carta régia da Câmara de Belém 
do Pará foi enviada ao rei D. João V. O objetivo do texto era explicar 
ao soberano acerca de como passava, naquele ano, a colheita de cacau 
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nos rios Tuaberapucu e Curiahú (Curiaú), na costa de um lugar chama-
do, popularmente, Macapá. Este é o documento colonial mais antigo 
já encontrado no Arquivo Histórico Ultramarino (A.H.U.), em Lisboa 
(Portugal), a fazer menção direta a um rio Curiaú pertencente ao solo 
macapaense3. 

Há um contraponto intrigante nesta parte da história: os negros 
chegados às terras macapaenses são enviados ao Delta Amazônico so-
mente a partir do ano de 1750, entre outros motivos, pela proibição 
real que vetava o uso de mão-de-obra indígena por agentes imperiais 
lusitanos. Tais fatos administrativos sugerem, por tabela, que o nome 
do rio Curiaú tenha sido atribuído décadas antes de efetuar-se, de fato, 
a intromissão negra, ou açoriana, nos regimentos, acampamentos e re-
dutos amazônicos de que se tem algum notícia até aquele período – e 
não necessariamente por causa disso, como pretendem alguns pesqui-
sadores regionais.

Em 27 de outubro de 1742, uma segunda carta da Câmara de 
Belém ao mesmo rei português iria narrar os prejuízos suportados pelos 
moradores das cercanias de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, agora 
severamente insatisfeitos pela proibição de não poderem navegar nos 
rios Anauarapucu e Curiaú, ambos localizados na costa de Macapá4. 
O veto real deve-se à proteção do comércio empreendido em cada um 
daqueles territórios, mas, no plano prático, é uma prova documental 
incontestável de que o rio Curiaú já existia na cartografia marítima dos 
portugueses – anos antes de os negros africanos sequer sonharem em 
chegar, aos ferros, às terras paraenses, e, depois, amapaenses, da forma 
como os registros históricos atestam, e bem além, ainda, das razões ad-
ministrativas, ou bélicas, que devem ter levado a isso.

Numa terceira carta régia, sem autoria e sem datação, mas escri-
ta, ao que tudo indica, no ano de 1755, certo rio Curiaú é o terceiro item 
citado numa lista de 56 braços navegáveis que deságuam no rio Ne-
gro: “A dois dias e meio de distância do sobredito rio [Mapuaú] está o 

3 A.H.U. Pará. [1739], f. 2.080.
4  A.H.U. Pará. [1742], f. 2.331.
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Curiaú; é muito grande e com grandes cachoeiras e cursa muito ao cen-
tro. Habitam nele muitos índios arauaques” (Mendonça, 2005, p. 347). 
Este é o primeiro texto colonial encontrado que faz referência explícita 
à tribo nativa que vive às margens do supracitado rio: os arauaques. 
Mas não é possível determinar, com exatidão, se este rio Curiaú da carta 
de 1755 é o mesmo curso navegável indicado nas cartas de 1739 e 1742, 
pelas características geográficas mostradas ali. Vale lembrar, também, 
que, no extremo norte do Grão-Pará, existe um rio chamado Curiahú, 
o qual parece ser o objeto desta correspondência de 1755, e não aquele 
outro, o nosso Curiaú macapaense, tão distante desses caminhos do rio 
Negro, e sem aquelas ditas cachoeiras... 

Em 1761, por ordem do governador Manuel Bernardo de Melo 
e Castro, construíram a guarnição militar na margem esquerda do rio 
Curiaú, fortificação esta de faxina e terra, que passa a ser chamada Vigia 
do Rio Curiaú (Baena, 1888). O ponto de observação era reivindicação 
muito antiga, porém levada a efeito somente naquele ano, e por razões 
muito extremas: proteger o Reduto de Macapá das constantes incursões 
estrangeiras, inglesas e francesas, principalmente. Em 1762, diretamen-
te da Praça de Macapá, saíram as primeiras informações sobre aquele 
posto militar de observação e guarda: uma fortificação bélica rústica 
(com meia-dúzia de soldados, talvez menos), erigida em local muito 
estratégico, para que os soldados portugueses pudessem patrulhar em-
barcações que estivessem navegando pela costa amapaense. 

Todas as notícias relacionadas à guarnição curiauense são en-
viadas pelo coronel e comandante da Praça de Macapá, o militar Nuno 
da Cunha Ataíde Verona, e o destinatário da carta é o Governador do 
Grão-Pará e Maranhã. Mais tarde, numa correspondência enviada ao 
Governador José de Sousa Coutinho, descreve José Lopes dos Santos 
como é a geografia da Vila de São José de Macapá, numa narrativa 
que se alonga da vila até os limites da Guiana Francesa e seus arredo-
res. No documento, o escriba real menciona, de forma clara e objetiva, 
quais as impressões que ele tivera da região macapaense (e, também, 
da curiauense): 
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O seu clima é pouco sadio por ser muito sujeito a nu-
vens, o terreno é muito fértil, pois pelos seus matos 
se acham dispersos cacau, baunilha e outras raridades 
mais da natureza, que ademão o Amazonas. Os gêne-
ros da primeira ordem são o algodão, o arroz, e algum 
café. Em distância de 6 léguas para o Norte em que 
dista a ponte da pedreira, é cortada de rios quais os 
mais essenciais são Curiaú, Carapanatuba, Macarica-
va, Vacarena ou da Pedreira, por deste se tirar grande 
porção de pedra para a edificação da Praça. (Santos, 
carta régia [1796] 2008, p. 8, com grafia atualizada)

A condição geográfica e histórica da região macapaense não iria 
alterar-se tanto no correr dos tempos. Décadas mais tarde, certo Manuel 
Antônio de Miranda solicita ao príncipe regente D. João a confirmação 
de sua patente ao posto de alferes da 9ª. Companhia de Granadeiros, do 
4º. Regimento de Milícias da Vila de São José de Macapá. No texto, o 
solicitante parece apreensivo para ver-se logo confirmado no pelotão 
militar... A data do texto é 10 de abril de 18025, e é o único documento 
colonial já encontrado que faz alusão direta a um oficial com esse nome. 

Se o oficial português torna-se criador de gado, anos mais tarde, 
não se pode dizer com exatidão; mas o texto é uma pista intrigante so-
bre o período em que se pode vislumbrar o aparecimento das plantações 
domésticas que irão sustentar aquele pequeno recrutamento de pessoas, 
três ou quatro décadas mais tarde, na região do Curiáu. Destaque-se, 
também, que a própria Coroa Portuguesa estimula seus oficiais a que 
fizessem uma incursão social mais efetiva e abrangente nas zonas inós-
pitas que integravam os arredores da pequena Macapá de então. Dada 
sua relevância estratégica, o nome Curiaú aparece no livro clássico 
do históriador português Antônio Ladislau Monteiro Baena (1888), o 
Compêndio das eras da província do Pará. Naquela oportunidade, o es-
critor lisboeta explica que, entre 1737-1747, o capitão superintendente 

5  A.H.U. Pará. [1802], f. 9.358.
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das obras de fortificação da capitania [do Cabo do Norte], Antônio Gon-
çalves, ficara incumbido de edificar “[…] uma fortaleza sobre a boca 
do Igarapé Curiaú na margem esquerda do Amazonas […]”. (Idem, ibi-
dem, p. 221-222) 

Nada é providenciado pelos engenheiros até março de 1738. Em 
1761, o Governador da Capitania dirige-se a Macapá e conversa com 
o major Gaspar João Geraldo Gansfeld: “Manda também fazer uma 
Atalaia na boca do rio Curiaú ao Norte da Vila” (Idem, ibidem, p. 260). 
Desta vez, a guarnição militar – de localização desconhecida hoje – é 
finalmente edificada. Em Macapá, por exemplo, o ano de 1899 é a déca-
da provável de ocupação, ao norte da Vila de São José de Macapá, das 
terras de [um oficial e, mais tarde, fazendeiro?] Manuel Antônio de Mi-
randa, o qual será o primeiro dono das glebas que fazem parte da região 
curiauense até então conhecida. Segundo a maioria das fontes históricas 
consultadas, com a morte do agricultor português Manuel Antônio de 
Miranda, o território às margens do rio fora repartido pelos empregados 
da fazenda – e isso iria dar origem, anos mais tarde, às principais comu-
nidades curiauenses. (cf. 1.1.3. As comunidades quilombolas)

De acordo com relatos de pessoas idosas da comunidade, o ano de 
1910 é considerado o momento provável de assentamento e construção da 
Igreja de Santo Antônio: o primeiro templo cristão existente naquele lo-
cal. Trindade (1999) acrescenta que um Termo de Posse aponta Domingas 
Francisca do Espírito Santo como a herdeira da região conhecida como 
São Joaquim do Curiaú. Até o presente momento, esse texto em questão 
era o mais remoto documento a mencionar o Curiaú de forma oficial. No 
entanto, as cartas régias encontradas no A. H. U. colocam em xeque não 
somente a data exata de infiltração africana naquele lugar, mas, também, as 
prováveis motivações históricas que devem ter levado a isso.

Décadas depois, durante a fase de criação do Território Fede-
ral do Amapá, surge a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), 
por força do Decreto n. 89.336, de 31 de janeiro de 1984. Essa é, aliás, 
a primeira iniciativa estatal que visa a proteger os terrenos alagados 
que compreendem aquelas várzeas curiauenses. Em 1999, as referidas 
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comunidades veem reconhecido seu título de Terra Quilombola. Para 
os moradores do lugar, tal fato representa uma vitória especial, de foro 
íntimo, particular; mas, no plano sociopolítico, pouca coisa irá mudar 
na condição de vida da população curiauense. 

1.1.3. As comunidades quilombolas

O quilombo encontra-se subdividido nas regiões menores que 
o integram, sem que haja, necessariamente, uma demarcação oficial e 
institucionalizada: o Curiaú de Dentro, o Curiaú de Fora, o Curiaú-Mi-
rim, ou Mocambo, o Curralinho e o Santo Antônio da Casa Grande. 
Sobre elas, são feitas algumas considerações específicas a seguir. 

1.1.3.1. O Curiaú de Dentro

Coltro Júnior (2010) afirma que o Curiaú de Dentro é formado 
por três ambientes majoritários: o lago, os campos inundáveis e, em 
menor dimensão, o cerrado (Navegantes, 2008; Souza, 2011). O siste-
ma de produção agrícola usado pelos moradores é simples e manual. 
Eles exploram, além desses ambientes naturais da várzea, uma pequena 
faixa das matas alagadas onde, juntamente com a mandioca e a maca-
xeira, cultivam algumas espécies de frutas regionais (laranja, abacaxi, 
banana, melancia, abacate, tangerina, graviola, cupuaçu, limão e caju). 
Esse produto é consumido por eles ou vendido ao mercado amapaense. 

O Curiaú de Dentro é uma comunidade que está localizada mais 
ao sul dos limites da Unidade de Conservação (UC), e, ao norte dela, 
fica o Curiaú de Fora; a oeste, a comunidade faz limite com o lago Tape-
ra; a leste, acha-se a mata de várzea (arbustiva), sendo que tal vegetação 
predomina em toda a faixa leste daquele território. Pelas condições do 
solo, alguns agricultores cultivam milho, batata, jerimum, cará, maxixe, 
feijão e outros tubérculos regionais. (Silva, 2004) 

Finalmente, o Curiaú de Dentro não está isento de problemas 
sociais e econômicos. O principal deles é de ordem ambiental. Segun-
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do as próprias comunidades, as terras em questão são empregadas na 
cultura do búfalo africano, e estes danificam a morfologia do solo, e 
promovem o assoreamento do rio. Há registros de queimadas crimino-
sas e desmatamentos clandestinos, cujo objetivo principal é abrir novas 
zonas agrícolas e de pasto.

1.1.3.2. O Curiaú de Fora

O Curiaú de Fora é formado por várias fazendas que ocupam 
áreas importantes na mata de várzea. A atividade principal dos produ-
tores locais é, evidentemente, a pecuária para uso doméstico (Chagas, 
2007; Marín, 1997). Aí, são edificadas instalações e benfeitorias que 
eram destinadas ao abate de animais – o que representa o primeiro dano 
ambiental àquela paisagem nativa (Soares da Silva, 2009). O impacto 
sobre o meio ambiente, entre outros, está mais notório atualmente (Col-
tro Júnior, 2010), motivado por conflitos de terras cultiváveis entre as 
comunidades curiauenses e os invasores da região, que exploram aque-
les lugares. (Silva, 2000, 2004)

O Curiaú de Fora está localizado na região centro-sul da unida-
de, ladeado pela Curiaú de Dentro, ao norte; pelo lago Tapera; ao sul, 
pelos limites da unidade ambiental; ao leste, pela floresta de várzea; ao 
oeste, pelo lago. Cabe dizer que não existe um ponto de demarcação 
oficial que indique onde comece ou termine o Curiaú de Dentro, pois os 
demais pontos da região não apresentam demarcação aparente. 

Alguns autores preferem enfatizar o contraste entre as duas co-
munidades, ao afirmar que ambas estão “[…] separadas por uma distân-
cia de 1km” (Silva, 1997, p. 21). Pela tradição popular, os curiauenses 
garantem que, ao longo da estrada, o início da curva acentuada à direita 
– que se manifesta antes de as primeiras casas serem avistadas – seria, 
para eles, o único limite nocional entre os dois aglomerados. 

Um fato interessante é que, mesmo em mapas oficiais, desenhos 
e ilustrações, é frequente tal indicação vir destacada. No entanto, não 
há muita coisa que mencionar sobre a origem colonial do Quilombo do 
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Curiaú, pois, segundo Campos (2002), falta ao lugar o lastro históri-
co, a prova documental infalível e conteúdo testemunhal incontestável. 
(Araújo, 1998; Santos, 2008; Martins, 2010)

1.1.3.3. O Curiaú-Mirim, ou Mocambo

A unidade do Curiaú-Mirim, ou Mocambo, fica localizada na 
faixa oriental da Apa do Rio Curiaú. Situa-se, aproximadamente, a 5 
km da sede do Curiaú de Fora, às margens do rio do mesmo nome, e é 
o local mais afastado das demais comunidades. É uma região cuja ocu-
pação histórica é feita, também, por ribeirinhos da Amazônia. (Marín, 
1997) 

São eles que – com a ajuda dos índios da região – conseguem 
realizar a infiltração pelos caminhos sinuosos do lago, avançam aquelas 
águas, metro a metro, até encontrarem o barranco sólido onde as pri-
meiras casas quilombolas serão edificadas. O Mapa 2 mostra a região 
da Apa do Rio Curiaú, e a distância que ela está em relação ao Municí-
pio de Macapá:

Mapa 2 – Apa do Quilombo do Rio Curiaú. 
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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O cenário ambiental do Curiaú-Mirim é tipicamente o meio rústico 
e rural, tal como noutras comunidades da região quilombola. Os mocam-
bos encontram-se, portanto, localizados na parte mais a leste do território 
curiauense; ao norte, encontra-se o Pirativa; a oeste, as terras do Curiaú de 
Dentro e do Curiaú de Fora; ao sul, os limites territoriais daquela unidade 
– que estão quase unidos à zona urbana de município de Macapá. 

Os mocambos pertencem à única parte dos aquilombados aqui 
investigados que se encontram relativamente cercados pela mata, prin-
cipalmente por áreas verdes que margeiam o rio Curiaú, o qual irriga, de 
maneira natural, todas as espécies vegetais em redor. Nela, acham-se al-
gumas fazendas destinadas à atividade da pecuária doméstica, por isso, 
é um local que sofre grande pressão externa, por causa da especulação 
de terras. Este é, aliás, o motivo do grande fluxo de pessoas estranhas 
no local. É notório que os órgãos de gestão ambiental empenham-se 
em controlar a situação fundiária atual, mas o problema é complexo e 
extremamente preocupante. (Marín, 1997)

Lima e Silva (2002) informa que o primeiro passo na direção 
de melhorar o acesso à comunidade é o estado investir em infraes-
trutura, com guarda intensiva na entrada da Apa, e ampliação da 
fiscalização policial na rodovia AP-70. Outro problema grave que 
afeta o local é o aumento de áreas desordenadas de plantio, com a 
descaracterização da vegetação nativa (Coltro Júnior, 2010; Lima e 
Silva, 2002). 

Como medida preventiva contra a destruição do meio, os pes-
quisadores que estudam o problema da exploração de terras propõem 
o monitoramento mais detalhado do local, segundo sugere Chagas 
(1997). Além disso, dentro do Mocambo, ações agrícolas produtivas 
são desenvolvidas recentemente: a exploração do açaí, a retirada de 
madeira nobre, a pecuária extensiva e o cultivo do arroz. (cf. 1.1.4. Os 
indicadores econômicos)

O Curiaú-Mirim, ou Mocambo, sofre maciça influência hu-
mana, antrópica. Isso afeta fortemente a maior diversidade biológica 
da Apa. Por isso, a referida comunidade apresenta a maior taxa de 



16              MARLON MIRANDA DA SILVA

desmatamento estadual (Navegantes, 2008; Souza, 2011). O desmata-
mento concentra-se na parte mais ao norte da região, onde o problema 
alastra-se com o crescimento da bubalinocultura. Isso provoca a ero-
são das nascentes – e, como consequência direta, o assoreamento das 
áreas alagadas. 

Ao sul da região, algumas fazendas concentram até 300ha de 
pastagens. Os ecossistemas circunvizinhos também padecem pela des-
caracterização que contempla várias formas de degradação, em escala 
multifatorial. (Silva, 2004; Brito, 2003; Souza, 2011)

1.1.3.4. O Curralinho

A comunidade do Curralinho fica localizada na parte sudoeste do 
território da Apa do Rio Curiaú; ao norte, fica o lago Tapera; a leste, o 
Curiaú de Dentro e o Curiaú de Fora; ao sul, os limites legais da unidade; 
e, a oeste, a Ilha Redonda, margeada pela Lixeira Pública Estadual. 

O local apresenta as mesmas mazelas já constatadas em outros se-
tores do quilombo: i) a incursão social não autorizada; ii) a saturação fun-
diária e iii) a descaracterização do meio selvagem (Coltro Júnior, 2010). 
Tudo isso é uma realidade comum na vida dos agricultores curiauenses. 
O espaço tem sido prejudicado pela atuação da pecuária extensiva, ques-
tão agravada pela densa rede de vias não asfaltadas e ramais que recortam 
a região em várias direções. (Silva, 2000, 2004; Brito, 2003)

Os poucos lagos que ainda resistem à ação predatória têm so-
frido grande pressão externa, por causa da pesca e da caça predatórias 
(Lima e Silva, 2002). Para complicar ainda mais a situação, obras de 
terraplanagem e deposição ilícita de lixo doméstico são, sem dúvida, os 
problemas pontuais mais graves no momento (Navegantes, 2008). Tal 
condição é preocupante, e as medidas emergenciais que devem ser to-
madas são a organização da situação fundiária e a implantação de maior 
controle daquele espaço. (Brito, 2003) 

Quanto à vertente ambiental, o Curralinho é formado por ecos-
sistema de cerrado, com mais 40% do total da área da Apa do Rio Curiaú 
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(Facundes & Gibson, 2000). Essa região está entrecortada por matas de 
galeria, as quais margeiam o curso daquelas águas. Em sua transição, 
essas áreas apresentam manchas de ilhas de mata, perto do lago, onde, 
também aqui, sofrem grande pressão antrópica. (Chagas, 1997; Marín 
et al., 2010)

A comunidade do Curralinho sofre os mesmos dilemas pela 
ação da pecuária, além da criação de carneiros, do cultivo de hortaliças, 
das plantações tradicionais e da exploração comercial de carvão natural 
(Navegantes, 2008). Intimamente ligado a isso, a baixa fertilidade dos 
solos de cerrado impede o uso de fertilizantes químicos, o que eleva, 
significativamente, o custo da produção interna. (Lima e Silva, 2002) 

As queimadas – previamente realizadas para preparar o solo para 
a plantação – tornam-se uma saída mais prática e barata aos agricultores 
locais. Quase todas as atividades econômicas empreendidas pelos mo-
cambos utilizam o sistema de queima da vegetação nativa, o que, se apli-
cado à mata indiscriminadamente, empobrece em demasia um terreno já 
severamente desgastado. Esse é, no plano estratégico, o maior problema 
verificado nessa parcela do quilombo (Coltro Júnior, 2010). Além da bai-
xa fertilidade das terras, estas apresentam alta pedregosidade, o que limi-
ta absurdamente muitas práticas agrícolas. (Marín, 1997) 

Chagas (1997) fez uma análise dos vários terrenos e solos, e da 
condição atual deles. Em seu estudo, descobriu que a maioria dos solos 
apresenta alta fragilidade, e a retirada da cobertura vegetal deles tende 
a provocar fenômenos erosivos rápidos, em geral, fatais à sobrevivência 
dos biomas circunvizinhos, e do rio que os irriga. Dados técnicos levan-
tados a respeito dessas glebas já demonstram a fragilidade indefensável 
dessas regiões. (Chagas, 1997)

1.1.3.5. O Santo Antônio da Casa Grande

A Comunidade de Santo Antônio da Casa Grande está localiza-
da na região de transição entre o cerrado e a várzea alagada. (Chagas, 
1997) 
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Com condição geográfica e ambiental privilegiadas, o território 
integra um mosaico de ambientes multifacetados, os quais vão desde 
o cerrado até a mata de galeria, ou, ainda, desde as ilhas de mata, das 
florestas, até os limites dos campos inundáveis. Além disso, há diversos 
solos que aí predominam, tais como latossolos amarelos, gleys pouco 
húmicos, solos aluviais, entre outros. Algumas pesquisas dão uma no-
ção dessa catalogação. (Chagas, 1997; Facundes & Gibson, 2000)

A comunidade é a última expressão social mais ao norte da região 
que compreende o território do quilombo, isso na direção mais ao norte 
na Rodovia AP-70. De lá, parte-se a outras localidades rurais do Estado 
do Amapá, tais como o São José do Mata-Fome, a Ressaca da Pedreira, e, 
mais a frente, a Vila do Mel da Pedreira – outra comunidade quilombola 
amapaense, não privilegiada por este trabalho. (Soares da Silva, 2009) 

O Santo Antônia da Casa Grande é uma comunidade que fica, 
ao norte, na margem setentrional do território da Apa do Rio Curiaú; ao 
sul, está o Curiaú de Fora e, a leste, o rio. As atividades produtivas se 
concentram, principalmente, em ambientes de cerrado, onde se realiza a 
agricultura tradicional e a pecuária (Souza, 2011). O sistema produtivo 
funciona com espécie variada de parcelas agrícolas. (cf. 1.1.5.3. Meio 
ambiente)

Os eixos principais da margem agrícola desenvolvem-se nas 
ilhas de mata, ou em direção à várzea na parte nordeste daquele setor. A 
cada ano, outras áreas de floresta estão sendo desmatadas para a abertu-
ra de novas roças (Brito, 2003). O uso extensivo dos recursos naturais 
do cerrado, assim como a aplicação de queimas, tem sido um dos gra-
ves problemas verificados no local, além da ocupação clandestina de 
propriedades privadas, ou a exploração dos recursos naturais por meios 
ilícitos. (Träzel, 2009) 

Finalmente, a recente construção da ponte sobre o rio Curiaú, 
e o uso intensivo da estrada que atravessa a região, tem causado um 
impacto ambiental severo sobre o sistema natural da várzea já excessi-
vamente saturado. (Brito, 2003; Silva, 2009) 
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1.1.4. Os indicadores econômicos

O ciclo extrativista na Amazônia não pode ser interpretado fora 
do contexto colonial em que se insere a ocupação do território brasileiro 
(Freyre, 2004). Uma das fases de declínio dessa modalidade de econo-
mia ocorre com o fim do Ciclo da Borracha (1850 a 1912), substituído 
pela produtividade da Malásia. (1950) 

Na prática, este e outros eventos acontecidos na Amazônia bra-
sileira não trazem nenhum benefício direto às comunidades rurais ama-
paenses, e o desenvolvimento parece ter passado diante de todas elas, 
que ficam sempre à margem dos progressos da urbanidade. (Felocreão, 
2010). O Brasil investe na cultura gomífera até 1943, durante a Segun-
da Guerra Mundial, porém isso é um projeto sem o retorno esperado 
(Carlos, 1999; Moraes, Rosário & Moraes, 2003, Moraes, 2009). Mui-
tos produtores locais não conseguem levar o país aos mesmos patama-
res de produção anterior. 

Com o fim do conflito mundial, fica de legado somente a re-
cém-criada Superintendência da Política de Valorização da Amazônia 
(SPVEA), instituída em 1953 pelo governo federal. Entre 1960 e 1973, 
novas iniciativas federais tentam colocar a Amazônia brasileira na linha 
de políticas de desenvolvimento, pela expansão da agropecuária e da 
agroindústria, da mineração empresarial e da metalurgia (Porto, 2004a, 
2004b). Todos esses projetos surgem na mesma época. (Carlos, 1999; 
Vilhena, 2004)

Várias empresas aplicam seus recursos em busca de oportunida-
des de investimentos e lucro em curto e longo prazo. Uma parte desses in-
vestimentos é destinada à compra de terras na Amazônia Legal, ou, como 
explica Vilhena (2004), “[...] à utilização produtiva ou para constituírem 
‘reservas de valor’, e nesse aspecto pouco importa ao capital se seu obje-
tivo é o fluxo produtivo ou especulativo, pois o essencial é a apropriação 
de lucros”. (Idem, ibidem, p. 18). Naquela década, o legislativo brasileiro 
aprovaria a Lei n. 5.173/1966, por meio da qual se extinguia a SPVEA – 
que cede seu lugar à Superintendência da Amazônia. (Sudam) 



20              MARLON MIRANDA DA SILVA

Nessa oportunidade, o Banco da Amazônia (Basa) é criado com 
as mesmas funções do Banco de Crédito da Borracha, extinto pela Lei 
n. 5.122, de 28 de setembro de 1966 (Vilhena, 2004). Cabe notar, tam-
bém, que a maioria da população rural da Amazônia vive dos recursos 
extraídos da floresta (pesca, caça, plantação e criação de gado comum). 
Isso sempre foi sua fonte de alimento, e o maior acréscimo à renda 
familiar dessas populações (Silva, 2000). As comunidades mais pobres 
sempre tentam fugir à miséria, migrando para a periferia das zonas mais 
urbanizadas, em ambiente de degradação (baixadas e alagados), o que 
amplia o já alarmante quadro de desigualdade social. (Souza, 2011) 

Finalmente, o Quilombo do Curiaú, de modo geral, não está iso-
lado neste cenário amazônico perturbador (Coltro Júnior, 2010), porque 
também experimenta as mesmas mazelas e dificuldades que todas as 
outras comunidades aquilombadas existentes na Amazônia Legal. (Ma-
rín, 1997, 2010; Lima e Silva, 2002) 

1.1.5. Os indicadores sociais

Originariamente, as únicas edificações existentes no Quilombo 
do Curiaú são casas feitas de muriti e acubá, com paredes recobertas 
por folhas de palmeira e palha (Oliveira Costa et al., 1999). Essa con-
figuração urbana tem sido modificada com o passar do tempo. O pri-
meiro levantamento humano que aí se fixa – provavelmente no final do 
Período Colonial brasileiro – toma assento tanto do lado direito quanto 
do esquerdo do leito do rio. Tal iniciativa faz surgir a pesca, a caça e a 
agricultura de subsistência naquela época.

Durante a estiagem, os agricultores curiauenses caçam com 
mais frequência, ou coletam frutos pela floresta amazônica, plantam 
raízes sem sofrer pela influência das marés (Oliveira, 2006). Isso é fácil 
de entender, uma vez que aquela região havia-se formado por um arqui-
pélogo de 19 ilhas, que, hoje, está totalmente desarticulado, pois a edi-
ficação da ponte torna praticamente inviável o escoamento pesqueiro e 
a própria conservação do ambiente natural que aí existe. (Marín, 1997) 
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O lago curiauense, e os primeiros metros de suas bordas, já é 
maior do que hoje, mas esse espaço está praticamente transformado 
pelo assoreamento do rio: na construção da pista que cruza todo o terri-
tório quilombola, de norte a sul, por meio da Rodovia Estadual AP-70 
(Possas, 2002; Queiróz, 2007). Marín (1997) acredita que os investi-
mentos do poder público intensificam-se entre as décadas de 1950 a 
1970. (Carlos, 1999) 

O comércio popular se robustece, em maior grau, graças aos 
trabalhos constantes na rodovia estadual. Essa é a fase áurea de inte-
gração da zona rural curiauense às demais localidades que circundam o 
quilombo; é, inclusive, a época em que se observa a maior vinculação 
entre trabalhadores da cidade de Macapá e os do Curiaú, porque este 
último, décadas antes, experimentava um inevitável isolamento socio-
cultural. (Marín, 1997)

1.1.5.1. Saúde

O déficit dos governos estaduais com a saúde pública é imenso 
no Brasil. No Município de Macapá, por exemplo, há três centros hos-
pitalares de pequeno porte que prestam esses serviços: o Hospital de 
Especialidades, o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança (Silva, 
2000). O sistema é ampliado por conta de dezenas de pequenos pos-
tos de saúde, os quais complementam e aplacam a gigantesca demanda 
médico-hospitalar estadual, principalmente em Macapá, Santanta e In-
teriores. (cf. 1.1. Breve contexto histórico)

Quilombos, comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, assen-
tamentos agrícolas e regiões de baixa densidade demográfica recebem, 
dos governos estaduais e municipais, um serviço hospitalar precário, li-
mitado e não poucas vezes ineficaz. Sem maiores reservas, essa é a rea-
lidade compartilhada pelos agricultores curiauenses (Amanajás et al., 
1997), pois o atendimento médico oferecido à comunidade não foge à 
regra geral que se constata no sistema de saúde público nacional. (Col-
tro Júnior, 2010) 
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No quilombo, por exemplo, o único posto de saúde em funcio-
namento foi inaugurado em 1995, e é um prédio em que se trabalha 
em condições precárias: em dias específicos, ou seja, nos finais de 
semana, geralmente sob a responsabilidade da única enfermeira que 
atende a região (Cascaes, Jesus & Ribeiro, 2001). O posto de saúde 
é pequeno e não conta com uma escala fixa de enfermeiros e espe-
cialistas. Além disso, aparelhos comuns de enfermaria, reagentes de 
laboratório, e outros equipamentos de suporte hospitalar não existem. 
(Marín, 1997) 

No estudo que realizam, Amanajás et al. (1997) demonstram 
que o posto de saúde local não tem a menor condição de funcionamen-
to. Na época, e também agora, o atendimento hospitalar oferecido à 
população curiauense não tinha passado por reformulação expressiva 
e, portanto, operava no extremo de sua capacidade, fato que não está 
distante da realidade vivenciada pelo restante da sociedade brasileira 
(Coltro Júnior, 2010). Os dados coletados por Oliveira (2006) mostram 
que o posto médico conta com 3 agentes de saúde e 1 agente sanitário – 
pouco, para uma comunidade em expansão6. 

Para suprir a carência médico-hospitalar, índios e negros prati-
cam a cura tribal, na época em que aparecem os antigos índios curan-
deiros da floresta, o pajé7. Entre as populações amazônicas, os médicos 
populares são: i) as velhas puxadoras – uma espécie de ortopedistas, ou 
massoterapeutas da floresta – que executam suas massagens aos doen-
tes, empregando, neles, óleos do caule de andirobeira, cujo princípio 
ativo melhora, com poucas sessões, o funcionamento dos órgãos inter-
nos e da musculatura do enfermo; ii) as parteiras tradicionais – uma es-
pécie de especialistas em parto – que auxiliam as mulheres amazônicas 
a dar à luz seus filhos nos pontos mais remotos e isolados da floresta; 
iii) as mulheres rezadeiras – uma espécie de guias espirituais, que, com 

6  O posto de saúde do Quilombo do Curiaú foi completamente reformado e ampliado. Recebeu 
o nome de Hilda Iléia Santanna Ramos. Foi reinaugurado pelo prefeito de Macapá em 13 de 
maio de 2016.
7 Maiores considerações sobre os médicos da floresta, e os remédios utilizados por eles, estão 
nos trabalhos de Lima e Silva (2002) e Henriques (2011).      
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suas rezas, ações mediúnicas e remédios caseiros (à base de ervas reti-
radas da floresta), promovem a cura de doenças e moléstias de ordem 
física e espiritual. 

Nas aldeias indígenas, por exemplo, são os caciques ou pajés 
os agentes que executam estes rituais sagrados; nos quilombos ou mo-
cambos de origem africana, são as mães-velhas, as mães-de-santo, ou 
os pais-velhos, que realizam esse trabalho. 

1.1.5.2. Educação

Há décadas, a comunidade quilombola solicita ao poder públi-
co que fosse construída uma escola na região. O objetivo era atender 
às crianças das séries iniciais, o que foi possível a partir da inaugu-
ração da Escola Estadual José Bonifácio (EEJB), em 1949, já que os 
curiauenses precisavam deslocar-se até Macapá para iniciar os estu-
dos secundários. 

Existem apenas 2 escolas públicas dentro da área do Quilombo 
do Curiaú. A primeira é a Escola Estadual José Bonifácio; a segun-
da fica localizada nas terras do Curralinho, mas está desativada hoje 
(Oliveira, 2006). A primeira também oferece o ensino fundamental, e 
as séries iniciais (da 1ª à 4ª série), que se estende à segunda etapa (da 
5ª à 8ª série). Todas as crianças de Santo Antônio da Casa Grande, do 
Curiaú de Dentro, do Curiaú de Fora, do Curralinho e do Curiaú-Mirim 
recebem tal assistência. (Navegantes, 2008)

Navegantes (2008) diz que a realidade educacional das crian-
ças quilombolas passa por lenta modificação. A autora observa que os 
professores da escola local trabalham temas sociais específicos, para in-
centivar a comunidade a conhecê-los e debatê-los. Para citar um exem-
plo, eles discutem a noção de valor do meio ambiente e a preservação 
regional ou local disso (Navegantes, 2008; Barcelar, 2009). Apesar de 
o progresso educacional ser notório, a EEJB só funciona durante dois 
turnos do dia. (manhã e tarde) 
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1.1.5.3. Meio ambiente

Segundo o critério climático de Köppen-Geiger (1900), o clima 
dominante na Amazônia é o A, ou seja, o tropical úmido, com tempe-
ratura média, no mês mais frio, superior a 18ºC. No Estado do Amapá, 
ocorre a categoria A (clima de monção, com precipitação excessiva du-
rante alguns meses e um período seco caracterizado por precipitações 
abaixo de 60mm). Por isso – e como nas demais regiões do estado – o 
Quilombo do Curiaú está dentro do clima tropical amazônico predomi-
nante. 

A temperatura média anual é de 26,1ºC, variando de 24ºC (Tu-
mucumaque) a 27ºC (litoral). As médias mais altas são registradas a 
partir de agosto a dezembro (GEA/Sema, 2000). O período de menor 
temperatura fica entre os meses de janeiro a julho. Na macrorregião 
curiauense, ocorre uma variação significativa da precipitação média 
anual, mas também acontece a diminuição dessa precipitação na ordem 
de 1.700mm, de nordeste-leste (média de 4.000mm), na direção oeste-
-sudeste (média de 2.300mm). 

1.1.5.4. Cultura

São escassas as referências sobre a origem da prática do batu-
que e do marabaixo no Estado do Amapá (Oliveira, 2006). As poucas 
obras que a isso fazem alguma alusão carecem de maior detalhamento. 
Não bastasse isso, boa parte delas surge sem provas ou indícios que lhes 
sirvam de lastro histórico (Barrios, 1994). 

Na consulta preliminar a essas e outras fontes regionais, por 
exemplo, encontramos alguns textos completos e mais detalhados a 
respeito deste assunto, como as monografias de Oliveira (2006), Ferrei-
ra & Picanço (2006), Soares da Silva (2009), e, principalmente, Silva 
(2000, 2004). Por isso, as festas do batuque e do marabaixo serão de-
talhadas a seguir.
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1.1.5.4.1. O batuque

Com a colonização portuguesa, graças ao direito de padroado, 
este tipo de culto popular católico formava um sistema de domina-
ção e legitimação, pela associação entre o Estado (Portugal) e a Igreja 
(Roma), ou entre o sagrado (Cristianismo) e o profano (paganismo). 
No entendimento de Priore e Venâncio (2004), essas festas religiosas e 
oficiais pareciam, também, acentuar a identificação entre a monarquia 
e a religião dos negros que viviam no Brasil, consolidando, então, uma 
aliança entre colonizadores vs. colonizados. (Freyre, 2004; Hollanda, 
2004) 

As festas africanas conseguem resistir, por muito tempo, à gran-
de influência europeia que as circundava, para tornar-se, sem a menor 
dúvida, um aspecto ímpar da cultura e da religiosidade brasileiras, prin-
cipalmente nas regiões quilombolas. Em sua análise histórica peculiar, 
Barreto (2006) explica que os quilombos e mocambos nacionais são 
ocupados por negros, índios e brancos, que, socialmente marginaliza-
dos na época, viviam em pleno regime de escravidão, fato que ocorreu 
ao longo da Amazônia brasileira, até os limites do Rio Grande do Sul. 
(Vidal, 2001) 

Apesar da grandeza deste acontecimento, nem todos os estados 
do País chegaram a possuir áreas remanescentes de quilombo (IBGE, 
2010). Muitos deles haviam sido dizimados pelas forças imperiais ain-
da durante o período de dominação territorial portuguesa, ou, pior, mui-
tos não conseguiram resistir às pressões dos próprios grupos aliados 
com que se irmanavam, donde germinavam rebeliões tribais internas 
objetivamente fatais. (cf. 1.1. Contexto histórico)

Muitos desses quilombos foram engolidos pelas ações milita-
res que para lá se encaminharam em franca aceleração (Bezerra Neto, 
2001). Foi nesse contexto de assimilação que surge a festa do batuque, 
mescla da fusão entre ação religiosa e ritmos africanos, recuperados a 
partir das experiências guardadas no seio dessas comunidades.
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1.1.5.4.2. O marabaixo

Quando a Vila de Macapá deixa essa condição administrativa e 
passa a Território Federal do Amapá (em 13 de setembro 1943), os ne-
gros do Quilombo do Curiaú já praticavam, há muitos anos, as danças 
do marabaixo em homenagem a São Joaquim do Curiaú (entre 9 a 18 
de agosto). 

Na cidade de Mazagão Velho, e na Vila do Ajudante, por exem-
plo, ocorria a festa a Nossa Senhora da Piedade (entre 11 a 20 de julho), 
fato que antecedia a cavalhada de São Tiago, também praticada na mes-
ma ocasião. Com o tempo, os negros de Mazagão Velho migraram até 
os campos do Igarapé do Lago, e a história modificou-se radicalmente. 
Lá chegados, estabeleceram-se nesse local, e trouxeram consigo o ba-
tuque que já praticavam e todo o cerimonial que o envolvia. (Almeida, 
[199?])

Com o tempo, o calendário da festa sofreu adaptações. A cele-
bração, que antes ocorria entre 11 a 20 de julho, passa a ocorrer entre 24 
de junho e 2 de julho. Essa adaptação deveu-se ao fato de que os maza-
ganenses desejavam participar tanto do festejo que ocorria no Igarapé 
do Lago quanto naquele dos terrenos de Mazagão Velho, no tradicional 
Bairro do Ajudante. “Em Macapá, o período do Batuque estendia-se 
do dia 24 de dezembro a 6 de janeiro, em louvor a Nossa Senhora do 
Rosário. O local da festa era o Largo de São João, atual Praça Barão do 
Rio Branco”. (Santos, 2008, p. 35)

Segundo Videira (2009), havia, no centro da Vila de São José 
de Macapá, a Vila de Santa Engrácia, a Praça de Cima e o Largo de 
São João, os primeiros logradouros públicos do lugar onde se estabe-
lecera uma grande comunidade negra que ocupava aquela área desde 
os tempos de surgimento dos primeiros prédios públicos e casas do-
mésticas. Pela forte pressão política, no entanto, o governo da época 
decide retirar os negros que ocupavam aquele território central da ci-
dade. 
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Os negros foram remanejados, quase à força, aos campos do 
Laguinho (Soares da Silva, 2009, p. 1), loteamento que compreen-
dia um terreno de ressaca, cercada por árvores de buriti. A mudança 
ocorreu em 1944, com excessiva crítica por parte dos negros, que, 
como se sabe, “[…] a população de origem africana residia na parte 
central da capital e isso incomodava bastante os governantes e reli-
giosos do Amapá”. (Idem, ibidem, p. 1)

Sob os calores da ocasião, o episódio aí descrito mobiliza a 
massa negra local, e faz com que os ânimos se exaltem, porém, os 
negros, finalmente vencidos em seu ímpeto, foram retirados do cen-
tro da cidade de Macapá. Contrariados, eles rapidamente encontra-
ram uma maneira de expressar a injusta ofensa que acreditavam ter 
sofrido. Resultado: criaram as letras críticas e bem-humoradas sobre 
os (des)mandos do governo territorial daquela época. Dessa forma, 
teria surgido, nos anos 40, as primeiras composições que integram 
o marabaixo amapaense, o qual ocorre em duas datas específicas: o 
Dia de Santa Maria – comemorado de 30 a 31 de maio – e, depois, o 
Dia de São Joaquim – comemorado de 9 a 20 de agosto. (Soares da 
Silva, 2009). 

Em ambas as datas, celebra-se o corte do mastro (uma vara 
de pau-espírito-santo), o qual vinha totalmente enfeitado. As tra-
dicionais mulheres romeiras eram as responsáveis pelos enfeites e 
pela elevação do mastro, no local onde é executada a referida dança 
do marabaixo. De lá, elas davam continuidade a todo o festejo. (Fer-
reira & Picanço, 2006). 

Apesar de sua relevância para a própria formação histórica 
do povo amapaense (ou mazaganense), não será possível descrever, 
com maior profundidade, o surgimento da Vila de Mazagão Velho, 
pois isso iria demandar uma verdadeira incursão histórica já mui-
to bem realizada por outros pesquisadores. (cf. Ferreira & Picanço, 
2006; Almeida, [199?]; Araújo, 1998; Vidal, 2001; Assunção, 2009; 
Martins, 2010).
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2. A METODOLOGIA DA PESQUISA

2.1. A PESQUISA

Este estudo resulta de uma pesquisa de campo na comunidade 
do Curiaú, cujos objetivos estão já definidos anteriormente (cf. I. Intro-
dução). É um trabalho descritivo que se circunscreve à fonologia e à 
morfologia da LC.

2.1.1. O universo da pesquisa e a amostra escolhida 

O Estado do Amapá é formado por 16 municípios e possui uma 
área geopolítica bastante complexa. No seu território, existem 21 comu-
nidades de origem quilombola, oficial e extraoficialmente. Uma delas, 
o Quilombo do Curiaú, está próxima à capital do estado, Macapá (cf. 
1. O quilombo do Curiaú e sua história). Esse fato motiva a escolha do 
lugar para esta pesquisa sociolinguística. O Mapa 3 apresenta a área 
escolhida para o desenvolvimento deste estudo.

Mapa 3 – A microrregião escolhida para este estudo fonológico. 
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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Geograficamente, a comunidade de agricultores curiauenses 
está localizada às margens do rio de mesmo nome, no Município de 
Macapá, no Estado do Amapá, Brasil. E este território localiza-se, es-
pacialmente, a 15 km do centro urbano da cidade de Macapá, e integra, 
politicamente, as parcelas conhecidas como zonas rurais do município. 

2.1.1.1. O universo social e a amostra coletada

Selecionamos apenas moradores pertencentes às comunidades 
que integram a região curiauense, a partir de um contato direto que dá 
origem à seleção de 36 informantes, sendo 18 do sexo masculino e 18 
do sexo feminino. Além desta variável, foram consideradas três dife-
rentes faixas etárias: de 7 a 29 anos; de 30 a 50 anos e mais de 50 anos. 
Quanto à escolaridade dos falantes, esse domínio foi subdividido em 
dois grupos distintos: escolarizados e não escolarizados. Em relação a 
essas variáveis, são feitas maiores considerações nas seções a seguir.

2.1.2. Variável sexo

Muito comum nos estudos sociolinguísticos de base variacionis-
ta (Labov, 1966, 1972) é o controle da variável sexo. Em linhas gerais, é 
uma variável que define o papel de homens e mulheres na comunidade, 
quando se trata de avaliar o processo de inovação de determinados usos 
linguísticos (cf. 8.1.1.3. O valor dos formantes). Quanto a isso, Labov 
(1972) salienta que o papel de agente inovador na comunidade, quando 
se trata do sexo, depende muito da variável dependente selecionada. Há 
variáveis em que os homens são mais inovadores, enquanto, em outras, 
as mulheres saem em nítida vantagem. (cf. 8.1.1.3. Os informantes da 
experiência) 

2.1.3. Variável faixa etária 

Sem entrar no mérito das divergências quanto à classificação 
problemática da faixa etária, levaram-se em consideração diferentes 
grupos etários: de 7 a 29, de 30 a 50 anos e mais de 50 anos.



30              MARLON MIRANDA DA SILVA

2.1.4. Variável escolaridade

Quanto à variável escolaridade dos falantes, definimos dois gru-
pos de pessoas: i) aqueles que se declaram alfabetizados, tenham cursado 
o ensino fundamental ou o ensino médio; e ii) aqueles que se declaram 
analfabetos. Sobre estes, em geral, cabe dizer que sempre viveram e tra-
balharam no campo, nas atividades de agricultura, e nunca tiveram muito 
acesso à educação escolar, ou formal; os alfabetizados, no entanto, são os 
que chegaram a frequentar a escola em alguma fase da vida, regular ou ir-
regularmente (Navegantes, 2008). A seleção da categoria de informantes 
escolarizados foi feita com base nos registros da EEJB (2011).

2.2. OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA

É importante dizer que, antes da fase de coleta de informações 
por meio da ficha social (cf. Anexo E), fizemos uma sondagem prelimi-
nar com grande parte dos moradores do Quilombo do Curiaú, em busca 
de pessoas que aceitassem participar das entrevistas. 

2.2.1. A fase de reconhecimento

O critério para selecionar os informantes leva em conta, princi-
palmente, as variáveis sociais adotadas na pesquisa (sexo, faixa etária 
e escolaridade do falante). Certos cuidados foram importantes neste 
momento. Então, foram descartados: i) os falantes que não pertencem 
ao quilombo curiauense; ii) os falantes que tivessem alguma limitação 
físico-articulatória (problemas orgânicos, dificuldades de oralização, 
ausência de dentição frontal etc.); iii) os falantes que estivessem aquém 
ou além das três faixas etárias escolhidas nesta análise.    

2.2.2. A ficha social

Elaboramos, em seguida, um instrumento para levantar os dados 
de cada participante da investigação, separadamente. Aplicamos, então, 
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uma ficha social, com questões que permitissem conduzir a entrevista 
propriamente dita. O modelo da ficha aqui utilizado encontra-se nos 
anexos deste trabalho. (cf. Anexo E) 

2.2.3. A entrevista

Nas entrevistas, foram priorizadas questões que estimulassem a 
produção de narrativas oralizadas, porque tal recurso oferece a possi-
bilidade de gerarmos maior quantidade de dados. Além de questões de 
caráter pessoal, foram utilizadas perguntas abertas sobre: i) a história 
da comunidade e o modo de vida dos antepassados do quilombo; ii) as 
experiências da infância e da juventude dos moradores; iii) a doença e 
a morte de familiares curiauenses; iv) as festas religiosas (sagradas ou 
profanas); v) os elementos da cultura local (música, folclore, teatro, 
danças); vi) a relação da comunidade com os centros urbanos, com a 
sociedade externa ao quilombo; e vii) a criação de gado/búfalo e a agri-
cultura local, entre outros. 

Cada entrevista teve a duração média de 10 a 15 minutos, perfa-
zendo no total 7h30min de fala espontânea. Para realizar as gravações, 
foi usado o microfone dinâmico (Carol, LD 515), unidirecional, com 
frequência 78.2 Hz ~ 20.000 Hz, sensibilidade 73Db ±3, valor de Impe-
dância 600 Ohms. Outras definições metodológicas são feitas quando 
devidamente necessárias. (cf. 8.1.1. A metodologia da abordagem)

2.2.3.1. A transcrição ortográfica

Quanto à manipulação das entrevistas gravadas, foi feita a 
transcrição ortográfica, e, posteriormente, uma transcrição fonética 
ampla, isto é, sem descer a especificidades muito profundas na esfera 
fonética. Por isso, não há nenhum tipo de marcação especial em relação 
à fronteira (das palavras ou das frases), porque não se pretendia realizar 
um estudo de certas marcas prosódicas especiais da variante linguística 
aqui analisada.
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Para organizar essas entrevistas, todas elas foram marcadas com 
algarismos arábicos (de E1 a E36), seguidas pelo nome abreviado do 
informante (E1-MCS). Usamos uma barra para separar o sexo e a idade 
(E1-MCS/F39), e, finalmente, acrescentamos a indicação da escolari-
dade dos falantes: (E)nsino (F)undamental, (E)nsino (M)édio, (AN)al-
fabeto, como se vê no exemplo em (1).

(1)  Você já pensou nisso antes? Encontrar uma pessoa 
desconhecida, no meio da rua, e ela aparecer com 
esse tipo de história. Não dá pra acreditar. Eu não 
acreditei. E olha que eu sempre fui uma mulher pre-
venida, porque não gosto de ficar dando mole para 
gente que se aproxima e eu não conheço. Não conheço 
e nem quero conhecer. (E3-JSL/F25-EM)

2.3. O MÉTODO DE ANÁLISE

A análise fonológica e a morfológica pautam-se em abordagens 
quantitativas e qualitativas. Isso leva em conta todos os aspectos fono-
lógicos (e, depois, morfológicos e gramaticais) preconizados por teó-
ricos das fonologias não lineares. Soma-se a isto, também, a aplicação 
de programas de computador que servem de suporte à manipulação dos 
dados de fala espontânea.

2.3.1. O programa Praat

O Programa Praat (Boersma & Weenink, 2012-2014) lê e de-
pois automatiza o recorte dos arquivos sonoros originais – estratégia 
que, obviamente, acelerar consideravelmente a edição das faixas de 
som. Fizemos o recorte de todos os arquivos sonoros manualmen-
te, parte por parte, segundo os objetivos específicos aqui propostos 
(cf. I. Introdução). Depois, transcrevemos a fala dos entrevistados, 
para facilitar o controle e o manuseio dos parâmetros fonéticos se-
lecionados, a fim de evitar possíveis discrepâncias de julgamento e 
representação. 
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Certos arquivos foram rejeitados durante essa fase de trans-
crição ortográfica, principalmente quando havia problemas de com-
preensão do sinal. Essas falhas provêm de irremediável interferência 
externa. Todas as entrevistas válidas estão armazenadas em dois for-
matos diferentes. Não realizamos a transcrição fonética de todas as 
entrevistas – daí a razão de selecionar alguns exemplos sonoros que, 
mais representativos, pudessem exemplificar o fenômeno a ser anali-
sado. (Denzin et al., 2006)

Discutimos o valor de todos segmentos e autossegmentos (in-
cluídos, aí, o perfil do acento, o valor relativo da duração vocálica, a 
manifestação da curva de f0, entre outros). Os segmentos são interpre-
tados como um intervalo complementar da análise segmental propria-
mente dita, justamente porque esse tipo de análise facilita a demons-
tração de como são as características sonoras da variante linguística 
curiauense. (Ladefoged, 1984, 2001) 

2.3.2. O programa FreP

Para ser rodado pelo FreP (2011), o corpus foi gravado sem 
prévia formatação. O programa não roda arquivos formatados eletroni-
camente (Frota, Martins & Vigário, 2011). Todos os nomes do corpus 
estão transcritos ortograficamente, isto é, escritos por extenso: OAB = 
oabê. 

Lexicalmente, levamos em conta a forma sonora das palavras 
em lugar do perfil ortográfico, e permanecem inalterados certos vocá-
bulos funcionais: i) as formas verbais; ii) os encontros vocálicos; iii) 
a vogal protética de alguns verbos e não verbos; iv) a fusão dos arti-
gos com preposições; v) os itens que sofrem aférese, entre outros. Essa 
amostra permite determinar a quantidade de segmentos que existem e 
são admitidos, portanto, isoladamente: vogais, semivogais, consoantes 
e sílabas (V, CV, CVC etc.), e, também, os suprassegmentos da LC. 
(Frota, Martins & Vigário, 2011) 
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2.3.3. O programa Excel

Realizamos a tabulação de dados com a mesma versão do Office 
(2010) para o Excel (v. 14.0). Os números da primeira rodada do FreP são, 
posteriormente, transferidos à pasta daquele primeiro programa, onde se 
desenvolvem os cálculos do valor absoluto, médio e percentual das va-
riáveis linguísticas. Os resultados estatísticos são considerados como não 
paramétricos, porque a distribuição das amostras não é, em rigor, uniforme. 

Os quadros, as tabelas e os esquemas arrolados ao longo da aná-
lise têm, como escopo, mostrar as variações fonético-fonológicas re-
gistradas em cada fenômeno selecionado8, facilitando a discussão dos 
resultados. (Denzin et al., 2006, Freitas, 2010)

Inicialmente, fizemos a seleção prévia das variáveis linguísticas e 
das variáveis sociais, para que fosse possível determinar o peso de cada uma 
dessas ocorrências. Os valores das variáveis linguísticas foram, em seguida, 
cruzados com os das variáveis sociais. Nessa fase, privilegiamos algumas 
funções estatísticas: soma absoluta, média estatística, frequência relativa, 
desvio-padrão (Dp), entre outros – mas eles foram empregados quando es-
tritamente necessários à compreensão de um fenômeno fonológico relevante 
aos objetivos específicos. (cf. 8.1.1. A metodologia da abordagem)

Estatisticamente, buscamos o valor sempre mais robusto dos da-
dos coletados. Neste aspecto, consideramos certos valores, entraindo de-
les: i) a média obtida a partir do valor total; e ii) o Dp, colhido a partir de 
fórmulas que o próprio programa Excel disponibiliza em sua plataforma.

8 Esses dados fonológicos – filtrados a partir de análise estatística – são confrontados, neste 
trabalho, com as teorias de base da investigação, as quais se vinculam às fonologias não lineares, 
e servem de suporte à interpretação do material coletado. Dentre essas teorias, destacam-se: i) 
os princípios norteadores das análises não lineares (Wetzels & Abaurre, 1992a, 1992b; Golds-
mith, [1995] 2007); ii) a condição e a representação segmental pela Geométrica de Traços, com 
a descrição dos fenômenos fonológicos que incidem sobre os segmentos da língua (Clements & 
Hume, [1995] 2005; Bisol, 2003; Wetzels, 1992, 1995, 2000b, 2012); iii) a estrutura da sílaba, ora 
considerada isoladamente (Selkirk, 1984; Bisol, 2001; Collichonn & Wetzels, 2016), ora admiti-
da no interior da frase fonológica (Nespor & Vogel, 1986); iv) a situação das regras de acento no 
interior do PB (Bisol, 1992a, 1992b; Wetzels, 1991, 2010); e v) a duração dos segmentos vocáli-
cos (Callou, Moraes & Leite, 2003; Escudero, et al. 2009), entre outros tópicos e outras teorias 
que são mencionados em pontos isolados dessa discussão. 
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3. AS VOGAIS 

3.1. AS VOGAIS FONOLÓGICAS DA LC

O sistema vocálico da LC é constituído por 7 vogais /a, ε, e, i, 
o, ɔ, u/. Na Tabela 3.1, classificamos as vogais em termos tradicionais 
pelos pontos de articulação contrastivos e, alternativamente, pelos tra-
ços de articulador ativo, como proposto por Clements & Hume ([1995] 
2005):

Tabela 3.1 – As vogais fonológicas.

Vogais orais da LC

  Ponto anterior central posterior

Grau 
de abertura

alto i u
médio-alto e o

médio-baixo ε ɔ
baixo a

Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Essas vogais fonológicas são realizadas de modo muito diverso, 
dependendo do contexto fonológico em que ocorrem (cf. 7.1. Os pro-
cessos fonológicos gerais). Na próxima seção, indicaremos a maneira 
como os sons vocálicos curiauenses são realizados no plano fonético.

3.1.1. A realização fonética das vogais orais

As vogais mostradas acima podem assumir variada realização 
fonética, como mostrado na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – As vogais fonéticas.

Classificação anterior central posterior
arred não arred arred não arred arred não arred

Alta ɪ      i
ɨ

ʉ      u
ʊ

médio-alta e o
médio-baixa ε ɐ ɔ

Baixa a
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)



36              MARLON MIRANDA DA SILVA

Para facilitar a identificação de cada vogal, tais segmentos são 
indicados com o símbolo fonético devidamente correspondente à sua 
classificação geral. Procedemos assim com os exemplos que foram re-
tirados do Corpus Fonético da Investigação, e, também, para facilitar 
a indicação da posição do acento da palavra fonológica (PW). Os seg-
mentos estão distribuídos desta maneira:

Tabela 3.3 – A classificação dos segmentos vocálicos.
Símbolo Classificação do Segmento Exemplo Transcrição

i vogal alta anterior não arredondada vida [ˈvidɐ]
e vogal médio-alta anterior não arredondada beco [ˈbekʉ]

ε vogal médio-baixa anterior não arredondada belo [ˈbεlʉ]

a vogal baixa central não arredondada casa [ˈkazɐ]

ɔ vogal médio-baixa posterior arredondada bola [ˈbɔlɐ]

o vogal médio-alta posterior arredondada bolo [ˈbolʉ]

u vogal alta posterior arredondada pula [ˈpulɐ]

ɨ vogal alta anterior não arredondada frouxa sabe [ˈsabɨ]

ɪ vogal alta anterior não arredondada frouxa pai [ˈpaɪ]

ɐ vogal baixa central não arredondada frouxa sala [ˈsalɐ]

ʉ vogal alta posterior arredondada frouxa caso [ˈkazʉ]

ʊ vogal alta posterior arredondada frouxa causa [ˈkaʊzɐ]

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Convém advertir que os segmentos vocálicos /i/ [ɨ, ɪ] e /u/ [ʉ, ʊ]9 
são adotados como uma estratégia metodológica para, durante o proces-
so de transcrição do corpus, facilitar a diferenciação de cada segmento. 
As vogais fonológicas podem ser realizadas, ainda, como vogais nasais, 
se ascendem no contexto da consoante nasal seguinte, como discutimos 
há pouco.

9 Neste trabalho, os símbolos fonéticos [ɨ, ʉ] foram adotados para representar a realização 
fonética de vogais átonas finais (gent [ɨ], bob [ʉ]), enquanto os símbolos [ɪ, ʊ] são empregados 
para as vogais altas que têm valor sonoro de semivogais (ca[ɪ]xa, co[ʊ]ro). 
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3.1.2. A realização fonética das vogais nasais

As vogais nasais ocorreram tanto na posição tônica quanto na 
pré-tônica. A influência da consoante nasal /N/ sobre a vogal afeta tanto 
a vogal tautossilábica (ṼN.), quanto a vogal heterossilábica precedente 
(Ṽ.NV). Na posição de coda, o símbolo N representa um segmento 
subespecificado, o qual não é marcado para o articulador ativo. Na po-
sição do onset, o /N/ pode representar qualquer uma das consoantes 
nasais: /n, m, ɲ/ (cf. 5.1.3.3. A coda em /N/). Essa é a razão pela qual se 
explica uma tão grande quantidade de manifestações nasais (ou nasa-
lizações) na fala dos informantes curiauenses. Optamos, portanto, por 
uma representação fonética simplificada para as vogais nasais da LC:

Tabela 3.4 – As vogais nasais.

Classificação anterior central posterior
arred não arred arred não arred arred não arred

alta ĩ ũ
médio-alta ẽ õ

médio-baixa ɐ͂
baixa

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

As manifestações vocálicas nasais serão descritas em outra se-
ção deste trabalho. 

3.1.3. As vogais e a sílaba tônica

Como já visto, os sons vocálicos produzidos pelos informantes 
modificam-se, foneticamente, tal o contexto fonológico em que apa-
recem. Eles podem ser realizados como tônicos [ˈa], átonos finais [ɐ], 
átonos [a], ou nasais [ɐ͂]. Cabe dizer que, no caso das vogais nasais, es-
tas derivam do espraiamento do traço [+nasal] a partir de um segmento 
nasal na posição de coda, ou no onset, sobre uma vogal precedente. (cf. 
7.1.2.3. A nasalização alofônica) 
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Desta maneira, abstraindo do detalhe fonético, o sistema vocáli-
co da LC possui, no nível da representação lexical, 7 vogais orais e, no 
da superfície, 12 sons vocálicos: 7 vogais orais (/i, e, ε, a, ɔ, o, u/) e 5 
vogais nasais (/ĩ, ẽ, ã, õ, ũ/). Na sílaba pré-tônica, há 5 vogais orais [a, i, 
ɔ, o, u]; na pós-tônica não final, 3 vogais [i, a, u], e, na pós-tônica final, 
3 vogais [ɨ, ɐ, ʉ]. As vogais, quanto à sua sonoridade (que corresponde 
ao grau de abertura vocálica), são classificadas como segue:

(1) 7 vogais tônicas:

a. 
altas   /i/  /u/
médio-altas   /e/  /o/
médio-baixas   /ε/	 	 /ɔ/
baixas                /a/

b.
 v[i]da    b[u]la 
 m[e]do    b[o]to 
	 b[ε]la	 	 	 	 m[ɔ]la
    b[a]la

(2) 5 vogais pré-tônicas:
a.
altas   /i/  /u/
médio-altas   /e/  /o/
médio-baixas   –  –
baixas     /a/

b.
 b[i]lhar   c[u]ltura  
 v[e]rdade  c[o]ração
          b[a]tata

O que mais chama a atenção, agora, são as diferenças dos sons 
vocálicos produzidos pelos informantes do quilombo em relação à lín-
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gua que lhes serve de norma imediata (a variante do PB falada na região 
Norte do Brasil). À primeira vista, tal variação linguística não se mani-
festa de modo igual em relação aos segmentos empregados. Em posição 
pós-tônica não final, as vogais curiauenses são estas:

(3) 3 vogais pós-tônicas não finais:
a.
altas   /i/  /u/
médio-altas   –  –
médio-baixas   –  –
baixas               /a/

b.
 pág[i]na           côm[u]do 
    câm[a]ra  

No entanto, o sistema pós-tônico final da LC é como segue: 

(4) 3 vogais pós-tônicas finais:
a.
altas  	 /ɨ/	 	 /ʉ/
médio-altas   –  –
médio-baixas   –	 /ɐ/	 –
baixas                  _
b.

gent[ɨ]	 	 	 lind[ʉ]
  
           bolach[ɐ] 

Segundo os postulados da Geometria de Traços (Clement & 
Hume [1995] 2005), o sistema vocálico curiauense – ou os contrastes 
que sobre ele incidem – baseia-se em dois parâmetros bem distintos: i) 
o articulador ativo e ii) o grau de abertura. Essas vogais estão distri-
buídas, portanto, com traços diferentes: 3 vogais com o traço [coronal], 
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1 vogal com o traço [dorsal] e 3 vogais com os traços [dorsal] e [labial] 
ao mesmo tempo, tal como o esquema indicado abaixo (Wetzels, 1991, 
1992a):

(5)        

No nível contrastivo, as vogais manifestam as mesmas carac-
terísticas verificadas no PB falado na mesma macrorregião, pois a al-
ternância entre médias anteriores ([e, ε]) e médias posteriores ([o, ɔ]) 
prevalece nas vogais produzidas pelos quilombolas curiauenses. A esse 
respeito, aliás, a única diferença verificável é a realização das pós-tô-
nicas não finais – mais complexas naquela primeira variante que nesta 
segunda. 

3.1.4. A representação das vogais curiauenses

Os sons vocálicos em LC são comparados, como seria normal 
de suceder, do quadro vocálico do PB, língua donde provém o léxico 
utilizado pela variante linguística aqui analisada. Por isso, esses sons 
são representados da seguinte maneira: [i, e, ε, a, ɔ, o, u]. 

Duas estratégias são adotadas para esta identificação fundamen-
tal: a primeira é a experiência perceptiva do pesquisador; e a outra, 
a aplicação das ferramentas computacionais disponíveis no programa 
Praat (Boersma & Weenink, 2013; Rauber, 2006) – pois ambas permi-
tem visualizar os segmentos em projeção espectrográfica. Cabe lem-
brar, também, que os nós estruturais e os traços fonológicos, numa teo-
ria como a Geometria de Traços (doravante GT), servem para definir e 
classificar as vogais da língua a ser analisada. 
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Para a descrição das vogais, consideramos apenas os traços [co-
ronal], [labial] e [dorsal] e o grau de abertura das vogais [±aberto 1, 
±aberto 2, ±aberto 3], ou seja, com base no lugar e no grau de cons-
trição, na mesma linha seguida, em PE, por Mateus e Andrade (2009), 
ou no PB, por Wetzels (1991), Bisol (2001), Brescancini (2002), entre 
muitos outros. 

3.1.4.1. A vogal /i/

Para o segmento /i/, são arrolados apenas os traços mais per-
tinentes. Esses traços são suficientes para definir a configuração do 
elemento fonológico em questão. A vogal /i/ é caracterizada como um 
segmento, cuja representação hierarquizada, na GT, fica desta maneira: 

(6) 
   /i/

 
(7)
açaí  aça[i]    
saída  sa[i]da
construída constru[i]da 
 filme   fi[l]me ~ fi[w]me 
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Considerando-se a coronal /i/ apenas na condição de segmento 
tônico, notamos que sua distribuição foi muito expressiva na LC. (cf. 
Anexos B)

3.1.4.2. A vogal /e/

Em relação à vogal /e/, a diferença desta em relação ao /i/ diz 
respeito ao grau de abertura, que, com respaldo no entendimento de 
Wetzels (1991), define essa vogal como média alta com os seguintes 
traços:

(8)                     /e/

A diferenciação no grau de abertura da vogal /e/ mostra em 
que aspecto essa vogal se distingue dos demais segmentos vocálicos 
coronais. Exemplos:

(9)
medo  m[e]do  
cabelo  cab[e]lo 
cerca  c[e]rca
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3.1.4.3. A vogal /ε/

Fazendo parte da classe das vogais coronais, este segmento será 
apresentado na matriz de traços da seguinte forma: 

(10) 
              /ε/ 

A diferença principal entre /e/ e /ε/, é, portanto, o grau de aber-
tura. Alguns exemplos do corpus, para /ε/, são estes:

(11)
médico  m[ε]dico 
melhor  m[ε]lhor 
universo univ[ε]rso
pesca  p[ε]sca

3.1.4.4. A vogal /a/

Tal como em muitas variantes do PB, a vogal /a/ possui o valor 
positivo para todos os registros [aberto]. Isso significa que, dentro do 
sistema da LC, essa vogal expressa o grau máximo de abertura do trato 
vocal. Sua configuração geométrica é: 
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(12)              /a/

(13)
nada  n[a]da
jaca  j[a]ca
precária prec[a]ria ~ prec[a]r[Ø]a   

3.1.4.5. Vogal /ɔ/

Este segmento aparece em palavras como em avó [a.ˈvɔ], o qual, por 
contraste, poderá opor-se a avô [a.ˈvo], sendo ambos médios e posteriores. 

(14)            /ɔ/
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Para esta vogal /ɔ/, são simultâneos os traços [labial] e [dorsal] 
em relação ao nó vocálico, tal como se verifica também na vogal mé-
dio-alta /o/ e na vogal alta /u/.

(15)
avó  av[ɔ]   
roça  r[ɔ]ça
casório  cas[ɔ]rio  

3.1.4.6. A vogal /o/
 
A realização deste segmento entra em nítido contraste em relação 

ao valor do segmento visto na seção anterior. Na posição pré-tônica e 
tônica, aliás, a sua manifestação geométrica fica como indicado abaixo:

(16)                /o/

(17)
avô  av[o]  
 novo  n[o]vo    
corpo  c[o]rpo   
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3.1.4.7. A vogal /u/

A vogal posterior /u/ encontra-se na posição mais alta em relação 
a todas as vogais posteriores. Nos modelos que antecedem a proposta de 
Clements & Hume ([1995] 2005), a vogal /u/ apresenta os traços [+alto], 
[+recuado] e [+arredondado]. Quanto à sua realização fonológica, estes 
mesmos traços cederam lugar aos traços [±openx, dorsal, labial], respec-
tivamente, representados pela geométrica de traços da seguinte forma: 

(18)     /u/

(19)
Curiaú  Curia[u] 

 uva  [u]va
útil   [u]til

O repertório fonológico aqui exposto deixa evidente a relação 
entre todas as vogais quanto ao PdeV e ao grau de abertura, e esta cate-
gorização torna-se relevante agora, porque são estes nós estruturais que 
– juntamente com seus traços terminais – definem a representação mul-
tidimensional dos segmentos das línguas naturais segundo a proposta 
da fonologia não linear pós-SPE (cf. Goldsmith, 1999, 2007).
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No próximo capítulo deste trabalho, serão analisados todos os 
segmentos consonânticos que integram, juntamente com os segmentos 
vocálicos, o sistema segmental abstrato da LC. Esses segmentos serão 
descritos, primeiramente, segundo sua condição fonológica (Clements 
& Hume, [1995] 2005), e, depois, segundo a realização fonética deles. 
(cf. Anexo D)
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4. AS CONSOANTES 

4.1. AS CONSOANTES DA LC

Na fala dos entrevistados, a realização de vinte e um (21) sons 
consonantais. Eles são classificados de acordo com o ponto de articula-
ção (ou articulador ativo) e pelo valor dos traços [±voz], [±contínuo] e 
[±nasal]. Estes são definidos no quadro a seguir:

Tabela 4.1 – As consoantes fonológicas.
Segmentos Orais Nasais

[±contínuo] ̶ + ̶ + ̶

[±voz] ̶ + ̶ +    (+)           (+)           (+)

bilabiais
[labial]

  p b     m

labiodentais
  f v         

[coronal]
[+anterior]
[coronal]
[–anterior]

  t d      

alveolares s z l r ([ɾ]) n 

palatais   ʃ ʒ  ʎ  ɲ

velares [dorsal] k  kw  g gw     R([x])  

Em relação ao quadro fonético-fonológico da LC, cabem, aqui, 
algumas observações necessárias sobre os fatos relacionados às varian-
tes regionais do PB (Callou et al., 2009):

i) a fala da comunidade curiauense não apresenta o som da vi-
brante alveolar [ř], por ser este um segmento típico dos falantes do PE 
(Mateus & Andrade, 2009), e por aparecer, no Brasil, em algumas zonas 
muito específicas, tais como em partes do território de São Paulo e Mi-
nas Gerais; (Behlau, 1984) 
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ii) a consoante retroflexa alveolar [ɹ] também não ocorre na co-
munidade investigada, pois é um segmento específico dos falares do 
Sudeste do Brasil (Cristófaro Silva, 2010). O segmento é chamado por 
muitos autores brasileiros r caipira, e ocorre em partes do interior de 
São Paulo, e, também, em algumas regiões específicas de Minas Gerais; 
(Callou, Leite & Moraes, 1997) 

iii) não ocorre a lateral alveolar velarizada [ɫ] – que é típica da 
pronúncia do PE, e manifesta-se, igualmente, em algumas partes do 
Sudeste e do Sul do Brasil. (Bisol & Collischonn, 2009)

Feitas tais considerações, apresentamos, a seguir, a Tabela 4.2, 
com os segmentos fonéticos realizados pelos curiauenses:

Tabela 4.2 – As consoantes fonéticas. 

Ponto/articulador 
ativo

bilabial labiodental alveolar alveopalatal palatal velar glotal

[labial]
[coronal]

[dorsal][aspirado]
[+anterior] [–anterior]

oclusiva [–voz] p t k kw

[+voz] b d g gw

africada
[–voz] tʃ

[+voz] dʒ

fricativa
[–voz] f s ʃ x h
[+voz] v z ʒ ɣ ɦ

nasal [+voz] m n ɲ

tepe [+voz] ɾ

lateral [+voz] l ʎ

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

A variante curiauense possui dois sons que não são arrola-
dos na tabela acima. São os aproximantes [w] e [j]. A razão para 
isso é a condição ambígua desses segmentos, pois ambos, geral-
mente, decorrem da semivocalização de uma consoante, ou de uma 
vogal, em determinados contextos fonológicos (cf. 7.1. Os proces-
sos fonológicos gerais). 
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Tabela 4.3 – Os segmentos consonantais.

Símbolo Classificação do Segmento Exemplo Transcrição

p oclusiva bilabial surda pato [ˈpa.tʉ]
b oclusiva bilabial sonora bola [ˈbɔ.lɐ]
t oclusiva dental surda tudo [ˈtu.dʉ]
d oclusiva dental surda dava [ˈda.vɐ]
k oclusiva velar surda casa [ˈka.zɐ]
kw oclusiva velar surda (complexa) quase [ˈkwa.zɨ]
g oclusiva velar sonora gosto [ˈgɔʃ.tʉ]
gw oclusiva velar sonora (complexa) aguenta [a.ˈgwẽ.tɐ]
tʃ africada alveolar surda tive [ˈtʃi.vɨ]
dʒ africada alveolar sonora dia [ˈdʒiɐ]
s fricativa alveolal surda sua [ˈsuɐ]
z fricativa alveolal sonora zoada [zu.ˈa.dɐ]
n nasal alveolar nada [ˈna.dɐ]
ɾ tepe alveolar vira [ˈvi.ɾɐ]
l lateral alveolar lado [ˈla.dʉ]
ʃ fricativa palatal surda cheio [ˈʃeɪ.ʉ]
ʒ fricativa palatal sonora jacaré [ʒa.ka.ˈɾε]
ɲ nasal palatal ganha [ˈga.ɲɐ]
ʎ lateral palatal filhas [ˈfi.ʎɐʃ]

/R/

x fricativa velar surda carro [ˈka.xʉ]
ɣ fricativa velar sonora carga [ˈkaɣ.gɐ]
h fricativa glotal surda corta [ˈkɔh.tɨ]
ɦ fricativa glotal sonora carga [ˈkaɦ.gɐ]

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

i) A lateral alveolar /l/ sofre palatalização diante das realizações 
fonéticas de /i/, e segmento passa a ocorrer, geralmente, como palatal 
[ʎ], aumentando-se, ainda mais, a incidência desse último na fala dos 
informantes; e em posição de coda, o segmento /l/ sofre semivocaliza-
ção, e, algumas vezes, queda (Ø); (cf. 7.1.9. A semivocalização) 

ii) A depender dos contextos fonológicos, as fricativas /v/ e /s/, 
mais a oclusiva velar /g/, podem soar como fricativa glotal [h, ɦ], ou 
sofrer apagamento (Ø), principalmente o /s/, em coda. As realizações 
posicionais das consoantes mencionadas em (i) e (ii) serão discutidas 
mais detalhadamente abaixo. (cf. 4.1.4 Os segmentos laterais /l, ʎ/)
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4.1.1. Os segmentos oclusivos /p, b/ 

As consoantes oclusivas são tratadas com a mesma classificação 
preconizada no PB, haja vista que esses segmentos são os mesmos que 
há neste sistema linguístico. As consoantes coronais /p/ e /b/ não dife-
rem muito do uso visto no PB. (Cristófaro Silva, 1999)

O segmento /p/ surge 2.434 vezes no onset da sílaba10. Não acha-
mos exemplos desta consoante em posição de onset de um núcleo vazio 
(apto [ˈa.pi.tʉ], aptidão [a.pi.tʃi.ˈdãʊ], captar [ka.pi.ˈtah]). Esse tipo de 
ocorrência simplesmente não é realizada na comunidade pesquisada, 
nem mesmo entre pessoas de diferentes condições sociais. Entretanto, o 
segmento /p/ foi encontrado no final de palavra, onde provoca epêntese 
da vogal alta. A configuração de traços de /p/ está indicada abaixo:

(1)    /p/

O comportamento da consoante /p/ foi relativamente estável. A 
maior ocorrência diz respeito à posição intervocálica, no onset da sí-
laba, em que aparece a vogal central /a/, com 645 realizações. A outra 

10 Segundo o Analisador Estatístico de Textos (GLI, 2001), o qual leu, automaticamente, o Cor-
pus Fonético da Investigação, encontramos 23.394 itens lexicais. Esses segmentos coletados estão 
sendo considerados, segundo sua posição, em: i) onset de sílaba, em início de palavra ([s]apo); 
ii) onset interno, no meio da palavra (re[s]aca); iii) coda silábica interna, no meio da palavra 
(go[s]to); e iv) coda final, em final de palavra (caso[s]). Em geral, os dados de frequência dos 
sons também envolvem os segmentos que aparecem mais de uma vez, e na mesma palavra fono-
lógica. Alguns exemplos deste fato são os nomes: tipiti ([tʃ]ipi[tʃ]i), banana (ba[n]a[n]a), tacacá 
(t[a]c[a]c[a]) e buriti (bur[i]t[i]), entre outros.   
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ocorrência é a da vogal alta posterior, /u/. A realização de /p/ manifesta-
-se em sílabas tônicas ou átonas:

(2) 
pobre   /pɔbRe/		 [ˈpɔ.bɾɨ]
copeiro  /kopeiRo/	 [ko.ˈpeɪ.ɾu]
promessa /pRomεsa/	 [pɾo.ˈmε.sɐ]
stop  /stɔp/	 									 [iʃ.ˈtɔ.pi]
opçião  /opsão/ 	 [o.pi.ˈsɐ͂ʊ]

Quanto à consoante labial sonora /b/, ela ocorreu 1.130 vezes 
no corpus. Não é muito variada a localização deste segmento, porque 
ele aparece no onset da sílaba inicial e interna. Na posição de coda não 
final, apesar de possível em muitas palavras do PB (Lee, 1994), ocorre 
exiguamente – em apenas uma palavra (substituto). No caso das oclusi-
vas labiais, parece haver uma tendência dos informantes em acrescen-
tar-lhes uma vogal epentética para apoiar a pronúncia. A esse respeito, 
um dos acréscimos possíveis fica evidente em palavras como substituto 
(/subStituto/ [su.biʃ.tʃi.ˈtu.tʉ]).

(3)      /b/

Deve-se chamar a atenção para a pouca aparição de vogais médias 
depois de /b/. Alguns exemplos de sua aparição estão presentes em (4):
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(4)
beleza   /beleza/		 [be.ˈle.zɐ] 
benção  /beNsão/	 [ˈbẽ.	sɐ͂ʊ]
bem  /beN/		 	 [ˈbẽj]
bom   /boN/		 	 [ˈbõ	(w)]	
bronca  /bRoNkɐ/	 [bɾõ.kɐ]

Depois do /b/, há 6.864 aparições da vogal [a], e a nasal [ɐ͂] 
surgiu na ordem de 2.300 realizações. A nasalidade da vogal está vin-
culada a um segmento nasal /N/ presente, posicionado na mesma sílaba 
([ɐ͂]n.dar), ou na sílaba que se segue à da vogal (c[ɐ͂].ˈnoa). As vogais 
/e/ e /o/ aparecem também: 235 e 150 vezes, respectivamente. Entre as 
médio-baixas, registramos /ε/ (19) e /ɔ/ (34) apenas. A consoante [b] 
ascende 485 vezes no interior da palavra, mas 4 vezes apenas em final 
de sílaba, como na preposição sob [ˈsob].

4.1.2. Os segmentos oclusivos /t, d/
 
Registramos 3.663 manifestações de /t/ no interior do corpus. 

Na posição de onset, não há variação em sua configuração fonética, 
exceto na frente de [i]. Os nós e os traços que integram seu perfil fono-
lógico estão indicados abaixo:

(5)      /t/
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Sua distribuição antes de vogais fica assim: /i/ (233), /e/ (753), 
/ε/ (104), /a/ (750), /ɔ/ (38), /o/ (723), /u/ (200), e totaliza 2.801 mani-
festações. Com as vogais nasais, o segmento /t/ aparece bem menos, 
nesta ordem: /ĩ/ (142), /ẽ/ (401), /ã/ (262), /õ/ (47), /ũ/ (10), empregado 
862 vezes. Tais usos são distribuídos em dois grupos distintos (oral e 
nasal), exemplificados em (6):

(6)
tipo   /tipo/		 	 [ˈtʃi.pʉ]   
tombo  /toNbo/ [ˈtõ.bʉ]
tambor   /taNboR/		 [tɐ͂.ˈboh]   
   
Quando somado o uso da consoante /t/ no contexto oral ou nasal, 

o produto disso são suas 3.663 realizações na LC. Outro fato importante 
é a variação de /t/ > /tʃ/. O corpus revela 1.768 vezes tal consoante com-
plexa. Sua representação, em árvore geométrica, fica desta maneira:

(7)     [tʃ]

A africada /tʃ/ aparece nos seguintes contextos: i) quando /t/ 
ocorre antes da vogal oral lexical /i/, na sílaba tônica da palavra (233); 
ii) quando o /t/ ocorre antes da vogal oral lexical /i/, na sílaba átona 
da palavra ([tʃ]ipiti, [tʃ]iago, Sebas[tʃ]ião); iii) quando ocorre o levanta-
mento da vogal /e/, depois de um /t/, na sílaba átona inicial, medial ou 
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final (756); e iv) quando o /t/ ocorre antes de vogal lexical /i/ (seguida 
de uma mora nasal /N-µ/), em sílaba tônica (22), ou átono (120). Os 
exemplos de cada caso estão dispostos a seguir:

(8)
jabuti  /ʒabuti/		 [ʒa.bu.ˈtʃi]
gente   /ʒeNte/		 [ˈʒẽ.tʃɨ]			
noite   /noite/   [ˈnoi.tʃɨ]
tinta   /tiNta/	 	 [ˈtʃĩ.tɐ]

Pela contagem dos registros, verificamos 580 casos de /tʃ/ pela 
elevação da vogal /e/, sobretudo em palavras como gente /ʒeNte/ [ˈʒẽ.
tʃɨ], durante /duRaNte/ [du.ˈɾɐ͂.tʃɨ] e existe /eziSte/ [e.ˈziʃ.tʃɨ]. Quando o 
/t/ ocorre antes da vogal médio-alta /e/ (tônica), a neutralização não se 
manifesta, em exemplos como terrero [te.ˈxe.ɾʉ], teve [ˈte.vɨ], certeza 
[seh.ˈte.zɐ]. Essses casos chegaram a 173 registros.

O processo fonológico verificado com a consoante /t/ também 
se repete com /d/. Este se realiza como /dʒ/ diante de /i/ lexical, tônico 
ou átono, ou na frente de vogal médio-alta /e/ > [ɨ], átona final. A afri-
catização manifesta-se em exemplos, tais como: metade [me.ˈta.dʒɨ], 
cidade [si.ˈda.dʒɨ], rede [ˈhe.dʒɨ]. A representação do segmento /d/ fica 
desta forma:

(9)  /d/
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Levando-se em conta a realização de /d/ diante das vogais não 
derivadas, o segmento aparece 3.973 vezes no corpus. Ele está distri-
buído da seguinte forma antes de vogal oral: /i/ (399), /e/ (1257), /ε/ 
(85), /a/ (921), /ɔ/ (11), /o/ (1029), /u/ (55), com 3.757 ocorrências. Com 
as nasais, /d/ aparece da seguinte maneira: /ĩ/ (28), /ẽ/ (99), /ã/ (53), /õ/ 
(30), /ũ/ (6), aparecendo 216 vezes. Alguns exemplos, com os contextos 
em que ocorrem, estão em (10).

(10) 
daqui   /daki/		 	 [da.ˈki]	   
doutor   /doutoR/		 [do.ˈtoh]   
dengue   /deNge/		 [dẽ.ˈgɨ]  
 Rondon   /RoNdoN/		 [ˈhõ.ˈdõ]  
advogado /advogado/	 [a.dʒ(i).vo.ˈga.dʉ] 

Na posição de onset, /d/ não perde nenhuma de suas característi-
cas. A única exceção a essa regra ocorre quando a consoante vem acom-
panhada da vogal palatal /i/ (/d+i/), e esse processo no /d/ é sistemático 
na LC – o que reforça alguns outros tipos de palatalização, tal como 
os verificados com as consoantes /t/, /l/ e /n/, que, em certos contextos, 
passam a [tʃ], [ʎ], [ɲ], respectivamente. Essas realizações são analisadas 
em seções posteriores deste trabalho. (cf. 7.1.2. A assimilação)

Outra consideração é a variação /d/ > /dʒ/. Este último segmento 
apresenta dois nós de raiz, e sua condição geométrica vem assim repre-
sentada:

(11)           [dʒ]
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O segmento / dʒ/ foi realizado 1.277 vezes no corpus, e as ocor-
rências aconteceram: i) pela ascenção de /d/, antes da vogal oral lexical 
/i/ na sílaba tônica (207), ou na átona (192); ii) pela derivação, decor-
rente do levantamento de /e/ depois de /d/, em contexto átono inicial, 
medial ou final (872); e iii) pela ocorrência de /d/, antes de vogal lexical 
/i/, seguida de uma mora nasal /N-µ/. Os exemplos de cada caso estão 
logo abaixo:

 
(12)
dívida   /divida/		 [ˈdʒi.vi.dɐ]   
onde   /oNde/   [ˈõ.dʒɨ]   
idade  /idade/  [iˈda.dʒɨ]   
jardim   /jaRdiN/	 [ʒaɣ.ˈdʒĩ]   

Cristófaro Silva & Gomes (2004) consideram que [tʃ] e [dʒ] são 
segmentos recorrentes ao longo de todo o território brasileiro, igual-
mente como se vê no Norte de Portugal (Simão, 2011), onde o processo 
é normalmente restrito a consoante surda /t/ > [tʃ]. Estudos de Maga-
lhães (2008, 2010) e outros autores já tentaram estabelecer qual o real 
estatuto (fonológico ou fonético) das africadas alveopalatais nas varian-
tes regionais do PB, principalmente durante o processo de aquisição da 
linguagem pela criança. 

Segundo Magalhães (2008), as africadas [tʃ] e [dʒ] produzidas no 
PB são segmentos complexos, em distribuição complementar em rela-
ção a /t/ e a /d/, respectivamente – e isso sempre quando acompanham 
um /i/ (lexical, ou derivado de uma vogal médio-alta /e/ em contexto 
átono final). Portanto, a realização fonética de [tʃ] e [dʒ] é idêntica, em 
LC, à desses mesmos segmentos no PB.
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4.1.3. Os segmentos velares /k, kw, g, gw/

Do ponto de vista da frequência, o segmento /k/ aparece 3.790 
vezes no corpus da investigação. A posição pré-vocálica é o local mais 
favorável para a aparição dele na fala dos entrevistados, pouco importa 
a condição social destes. O perfil geométrico do segmento está assim 
definido:

(13)     /k/

(14)
casa   /kaza/	 	 [ˈka.zɐ]  
aqui   /aki/	 	 [a.ˈki]
 táxi  /taksi/	 	 [ˈta.ki.si]
 pacto  /pakto/		 [ˈpaki.tʉ]

Dos casos manifestos de /k/ e /g/, consideramos à parte apenas os 
valores relacionados às consoantes complexas [kw] e [gw]. Por exemplo, 
o segmento complexo [kw] ascende 180 vezes na LC. A sua aparição está 
relacionada ao contexto vocálico imediato, sendo que ela aparece com 
segmentos orais neste perfil: /i/ (11) e /a/ (40). Esses exemplos totalizam 
51 ocorrências, sem realizações diante das vogais /e/, /ε/, /ɔ/, /o/ e /u/. 

Com /k/, aparecem exemplos com núcleo simples (/kV/), núcleo 
complexo /kVV/ e núcleo vazio /ki/, este último preenchido com uma 
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vogal epentética. A próxima variável a ser observada é o segmento entre 
as vogais nasais. Então, teremos: /ẽ/ (3) e /ã/ (126), que compreendem 
129 ocorrências de /Kw/. Este segmento, aliás, não aparece ou não se 
manifesta com as vogais nasais: /ĩ/, /õ/ e /ũ/.11   

(15)        /kw/

(16)
quatro   /kwatRo/    [ˈkwa.tɾʉ]
quadra   /kwadRa/    [ˈkwa.dɾɐ]  
tranquilo /tRaNkwilo/    [tɾã.ˈkwi.lʉ]
cinquenta  /siNkweNta/    [sĩ.ˈkwẽ.tɐ]	 

 
A consoante /g/ é menos recorrente que a sua correspondente 

homorgânica, a dorsal surda, /k/. Por isso, aquela primeira manifes-
ta 798 registros no corpus. Sua configuração geométrica está disposta 
como segue:

11 A palavra quando /kwaNdo/ é realizada, algumas vezes (14), como [ˈkõ.dʉ]. Essa alteração 
sonora é comum entre os falantes idosos da comunidade curiauense. Ocorre a evidente simpli-
ficação da consoante complexa, [kw] > [k], e, em seguida, a assimilação regressiva da vogal, por 
elevação, [ã] > [õ]. Na fala rápida, a estrutura inteira reduz-se /k(aNd)o/ [ˈkõØ]. 
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(17) /g/

Além dos casos acima mencionados, o segmento /g/ foi pronun-
ciado duas vezes na condição de onset de um núcleo vazio (cf. 5.1.2. 
A rima). A ascenção da primeira operar-se como na palavra significa 
[sig(i).ni.ˈfi.kɐ]; a da segunda, como na forma gnifica [gw(i).ni.ˈfi.kɐ]*.

Neste último caso, a supressão da sílaba inicial por aférese força 
a pronúncia resultante – por onde se percebe uma vogal epentética [i], 
cujo objetivo não será outro senão sustentar uma nova sílaba, e desfazer, 
portanto, aquele ajuntamento consonântico indesejável. Outras palavras 
que vimos com essa realização sonora [g] são as que estão abaixo:

(18) 
gosto   /gɔSto/   [ˈgɔʃ.tʉ]
agora  /agɔRa/   [a.ˈgɔ.ɾɐ]
graça   /gRasa/	 [ˈgɾa.sɐ]	  
sagrada  /sagRada/     [sa.ˈgɾa.dɐ]	
significa  /signifika/	  [sigw(i).ni.ˈfi.kɐ]  

A consoante complexa /gw/ > [gw] aparece somente 18 vezes no 
corpus. Entre vogais orais, por exemplo, ela ocorre antes de /a/ 17 ve-
zes, e, antes de /i/, 1 vez apenas. Não registramos ocorrências com as 
demais vogais orais curiauenses, nem com as respectivas vogais nasais. 
(cf. 3.2.1. As realizações fonéticas das vogais (nasais))

Com /gw/, há ocorrências em que uma vogal epentética preen-
che o espaço de um núcleo vazio /gw(i)/. Assumimos, portanto, que isso 
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é mais um caso acidental, de frequência, do que uma restrição lexical 
ou idiossincrática da fala curiauense. O perfil geométrico do segmento 
complexo fica, então, assim:

 
(19)
        /gw/

(20)
míngua   /miNgwa/      [ˈmĩ.gwɐ] 
antiguidade  /aNtʃigwidade/  [ɐ͂.tʃi.gwiˈda.dʒɨ]

Em comparação com os demais segmentos fonológicos da LC, 
as consoantes complexas /kw/ e /gw/ não são muito recorrentes na fala 
dos informantes – principalmente este último elemento – porém isso 
não deve ser encarado como algo excepcional.

4.1.4. Os segmentos laterais /l, ʎ/

No corpus, a ocorrência de /l/ acontece tanto na posição de onset 
quanto na de coda, externa, interna e final. A consoante lateral ascen-
deu 1.931 vezes na posição de onset, e 322 na posição de coda – neste 
último caso, aliás, sofre algumas alterações que serão explanadas pos-
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teriormente (cf. 7.1.9. A semivocalização). Como segmento lateral, /l/ 
manifesta este perfil geométrico:

(21)    /l/

Na posição de onset, a lateral /l/ ocorre com a seguinte distribui-
ção junto com as sete vogais orais, /l+V/: /i/ (161), /e/ (711), /ε/ (33), 
/a/ (763), /ɔ/ (20), /o/ (118), /u/ (36). A ocorrência de /l/ em relação às 
cinco vogais nasais fica assim, /l+VN/: /ĩ/ (17), /ẽ/ (57), /ã/ (72), /õ/ 
(16), /ũ/ (17). Na posição de onset, o /l/ não sofre variação, exceto nos 
casos em que o segmento vem acompanhado pela coronal /i/, porque, 
na LC, o encontro /l{i}/ dá origem à pronúncia de uma lateral palatal, 
[ʎi]. Alguns exemplos encontrados são estes:

(22)
livro   /livRo/  [ˈʎi.vɾʉ] 
infeliz   /iNfeliS/	 [ĩ.fe.ˈʎiʃ]
lindo  /liNdo/  [ˈʎĩ.dʉ]
limão  /limão/  [ʎĩ.ˈmɐ͂ʊ]

Tal regra de palatalização (/l{i}/) não é geral. Quando o onset é 
complexo, ou seja, quando é formado por duas consoantes com /l/ ocu-
pando a segunda posição, não se manifesta a palatal já esperada. Na LC, 
há exemplos apenas de certos grupos, tais como /pl/, /bl/ e /kl/. Algumas 
palavras retiradas do corpus são:
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 (23)
 explicação /eSplikasão/  [iʃ.pli.ka.ˈsɐ͂ʊ]
 blitz   /blitS/   [ˈbli.tʃ(i).si] 
 clientela  /klieNtela/  [kli.ˈẽ.tε.lɐ]

Em posição de coda, a lateral /l/ aparece na seguinte ordem: 
/il/ (56), /εl/ (14), /al/ (240) e /ɔl/ (12). Em todos esses usos, aliás, 
o /l/ é realizado, frequentemente, como uma semivogal, [w]12. Tal mu-
dança sonora é comum à fala de todos os informantes do quilombo, 
indistintamente. No corpus, exemplos destes grupos são palavras como:

(24) 
filme  /filme/   [ˈfiw.mɨ]
motel  /mɔtεl/	  [mɔ.ˈtεw]
anzol  /aNzɔl/	   [ɐ͂.ˈzɔw]
futebol  /futʃibɔl/  [fu.tʃi.ˈbɔw]

Como os dados de (24) demonstram, quando /l/ na coda vem 
precedido por /i/, /ε/, /a/ e /ɔ/, opera-se a semivocalização: [iw], [εw], 
[aw] e [ɔw], respectivamente. A soma desses casos chega a 322 apa-
rições. Os grupos /e+l/ e /o+l/ não são usados nenhuma vez na fala 
dos informantes, enquanto o par /u+l/ sofre apagamento sistemático (cf. 
5.1.2.3. A coda em /l/). Exemplos:

(25) 
culto  /kulto/   [ˈkuØ.tʉ]
último  /ultʃimo/  [ˈuØ.tʃi.mʉ]
cultura  /kultuRa/  [kuØ.ˈtu.ɾɐ]
consulta /koNsulta/  [kõ.suØ.tɐ] 

Há alguns exemplos de variação na realização do /l/ na posição 
de onset. Essa variação originou-se da substituição de um /r/ histórico 

12 Sobre esse mesmo fenômeno, aplicado às variantes regionais do PB, são importantes as dis-
cussões e os aportes teóricos apresentados por Quednau (1993), Hora (2006) e Collischonn & 
Quednau (2008), e, mais recentemente, por Hann (2008) e Nedel (2009) a respeito da difusão 
regional da variação /l/ > [w] na posição de coda silábica.  
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por um /l/, isto é: cabeleireiro /kabeleɪReɪRo/ [ka.be.le.ˈle.ɾʉ], costuro 
/kuS.tu.Ro/ [kuʃ.ˈtu.lʉ] e freira /fReiRa/ [ˈfɾeɪ.lɐ] ~ [ˈfleɪ.lɐ]*, mas es-
ses casos não são muito numerosos. Convém acrescentar, ainda, que o 
mesmo fenômeno é mais recorrente na posição de coda (interna e final). 
Supomos, ainda, que, nos exemplos abaixo, o [w] na coda da notação 
fonética deriva de um /r/ histórico, o qual, em algum momento da evo-
lução da LC, foi substituído por /l/: /r/ > /l/ > [w].

(26)
quarto  /kwalto/   [ˈkwaw.tʉ] 
durmo  /dulmo/  [ˈduw.mʉ]
serviço  /selviso/  [sew.ˈvi.sʉ]
artesão  /altezão/  [aw.te.ˈzɐ͂ʊ]
participação /paltʃisipasão/  [paw.tʃi.si.pa.ˈsɐ͂o]

Na palavra álcool /aRkol/ [ˈax.kʉ]*, no entanto, observamos a 
substituição de /l/ por um /R/ na coda da primeira sílaba. Então, a late-
ral manifesta diferentes comportamentos, tais como: i) a semivocalização 
(322); ii) a roticização (6) e iii) o apagamento (26). Já vimos que a pala-
talização do /l/ é sistemática quando a consoante vem seguida de vogal /i/. 

Contabilizamos, no contexto seguinte à consoante, 161 apari-
ções dessa vogal: livro /livRo/ [ˈʎi.vɾʉ], lima /lima/ [ˈʎĩ.mɐ], Oliveira 
/oliveɪRa/ [o.ʎi.ˈveɪ.ɾɐ]. A consoante palatal /ʎ/ mantém-se, em quase 
todos os contextos fonológicos, com a mesma característica sonora ve-
rificada no PB (Guimarães, 2004). Esta é a representação da consoante 
palatal /ʎ/, que, supomos, também está presente no léxico dos infor-
mantes, em palavras como trabalho [tra.ˈba.ʎʉ]: 

(27)      /ʎ/
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Na LC, a realização do segmento palatal /ʎ/, na posição de on-
set, provém de duas fontes principais: i) em palavras com o grupo /l+i/, 
isto é, com uma palatal derivada, tal como acontece a livro /ʎivRo/ [ˈʎi.
vɾʉ] e lindo /ʎĩNdo/ [ˈʎĩ.dʉ]13; essas ocorrências totalizaram 681 apa-
rições no corpus; ii) em palavras com a consoante palatal lexical /ʎV/: 
olho /oʎo/ [ˈo.ʎʉ] e maravilha /maRaviʎa/ [ma.ɾa.ˈvi.ʎɐ]; essas ocor-
rências totalizaram 302 casos. Estes registros foram acrescidos pela pa-
latalização da lateral /l/ diante da vogal médio-alta (/l{e}/ > [ʎ+ɨ]), em 
exemplos como: fale /fale/ [ˈfa.ʎɨ] e bule /bule/ [ˈbu.ʎɨ]. (cf. 7.1.2.2. A 
palatalização)

Salvo o pronome oblíquo lhe, e suas variações, não vimos ne-
nhuma outra palavra em que a palatal lexical estivesse assumindo a 
posição de início de palavra. Quanto à vogal seguinte, contamos as fre-
quências: /a/ (143), /e/ (35), /ε/ (11), /i/ (0), /o/ (121), /ɔ/ (17), /u/ (8), 
a totalizar 327 casos da sequência fonológica /ʎV/. Como em muitas 
variantes regionais brasileiras, a transformação da palatal lexical /ʎ/ 
num glide coronal também é frequente, mas isso não é uma regra geral, 
sobretudo entre os jovens do quilombo curiauense, provavelmente pelo 
aumento da escolarização que muitos deles vêm experimentando nas 
últimas décadas. 

(28)
 filha  /fiʎa/  [ˈfi.yɐ]   
olha  /ɔʎa/  [ˈɔ.yɐ] 
palha   /paʎa/  [ˈpa.yɐ]	   

13 Quanto ao onset em que ocorre a mudança /l/ > [ʎ] antes da vogal /i/, não são feitas medições 
fonético-acústicas muito rigorosas a fim de confirmar se o [ʎ] derivado no contexto /l+i/ equi-
vale, realmente, ao som do [ʎ] lexical e intervocálico. Na análise aqui empreendida, somente a 
percepção auditiva do pesquisador foi levada em conta. Isso não impede que essa mesma ques-
tão possa ser verificada em experimentos fonéticos futuros.
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4.1.5. Os segmentos nasais /m, n, ɲ/

Na LC, também ocorrem as consoantes nasais /m, n, ɲ/ que exis-
tem no PB e nas variantes regionais brasileiras14. Esses três segmentos 
ocupam a posição de onset das palavras curiauenses /{m, n, ɲ}V/. Na 
posição de coda, as consoantes nasais sofrem neutralização fonológica, 
isto é, não contrastam no ponto de articulação (ou no articulador ati-
vo). Por esta razão, representamos a consoante nasal, na coda da silaba, 
como uma consoante sem especificação para este traço, e a representa-
mos pela maiúscula /N/: /VN/. A consoante /m/, por exemplo, apresenta 
a seguinte estrutura geométrica: 

(29)     /m/

Ao longo de todo o corpus, o segmento /m/ aparece 3.156 vezes 
na posição de onset, no início das palavras ou no interior delas. Quanto 
à sua distribuição no início das sílabas, a sequência /mV/ fica deste 
jeito: /i/ (329), /e/ (377), /ε/ (47), /a/ (1.051), /o/ (76), /ɔ/ (85), /u/ (58). 
A realização de /m/ exclusivamente no onset é, portanto, de 2.023 ocor-
rências, entre as quais estão: 

14 Em relação aos ditongos nasais, também se colheram suportes teóricos em uma proposta 
de representação mais recente (Wetzels, 2000a). Maiores considerações a respeito desse tipo de 
ditongos são feitas mais adiante. (cf. 5.1.2.1. O núcleo complexo)
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(30) 
mulher  /muʎεR/	 [muj.ˈε]
motivo  /motʃivo/  [mo.ˈtʃi.vʉ]  
milagre  /milagRe/  [mi.ˈla.gɾɨ]  

Tal como no caso de /m/, a consoante fonológica /n/ ocupa a 
posição de onset da sílaba, e, nesse contexto, ela é produzida como 
consoante alveolar. O segmento /n/ aparece 5.493 vezes nas gravações, 
e está distribuído com as vogais nesta ordem: /a/ (954), /e/ (1.163), /i/ 
(834), /o/ (330) e /u/ (273). A representação geométrica de /n/ fica com 
estes traços:

(31)      /n/

No onset, a realização de /n/ > [n] não apresenta nenhum proces-
so de variação. Neste contexto, a manifestação do segmento decorre tal 
como os exemplos indicados em (32): 

(32) 
nada  /nada/    [ˈna.dɐ]
anos  /anoS/   [ˈɐ͂nʉʃ]
plena   /plena/   [ˈplẽ.nɐ]	

Outra possibilidade de variação do segmento /n/ no onset é sua 
ocorrência como glide coronal nasal ([ỹ]) na sequência intervocálica 
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[VniV]. Verificamos a semivocalização da nasal apenas duas vezes, e 
na fala de apenas um indivíduo – nesta investigação, um informante do 
sexo masculino, analfabeto, que se encontrava com mais de 50 anos. 

A iodização manifesta-se em apenas um nome que equivale a 
um antropônimo (Antônio /aNtonio/ [ɐ͂.ˈtõ.ɲiʊ] ~ [ɐ͂.ˈtõỹ.ʉ]). É eviden-
te que o número muito reduzido dessas ocorrências não significa ne-
cessariamente a ausência de outros exemplos similares, presentes no 
mesmo grupo social, em outros itens lexicais também, porém eles não 
aparecem nas gravações realizadas. A consoante nasal palatal /ɲ/ > [ɲ] 
realiza-se, com alguma variação, na posição interna na palavra – é o 
que veremos mais adiante (cf. 7.1.9.3. A semivocalização /ɲ/ > [j→]). 
A representação geométrica da consoante /ɲ/ fica como segue:

(33)     /ɲ/

O segmento mostrado em (33) ascende 495 vezes no corpus. 
Quanto à qualidade da vogal que segue a consoante palatal, encontra-
mos a distribuição seguinte: /e/ (26), /ε/ (6) /a/ (327), /ɔ/ (5), /o/ (131), 
/u/ (0). Em relação às vogais nasais, as realizações da consoante palatal 
são menos incidentes com: /ẽ/ (4), /ã/ (32) e /ũ/ (16), totalizando 52 
casos.

Amorim e Carvalho (2011) expõem os prováveis ambientes em 
que vigora a referida consoante lexical /ɲ/ (ma/ɲ/a, ba/ɲ/a, ga/ɲ/o). Eles 
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também entabulam os três resultados possíveis no uso deste segmento: 
i) o apagamento (Ø); ii) a iodização do segmento (y) ou iii) a manuten-
ção dele (/ɲ/). Aí, um caso merece uma pequena observação especial. 
Na iodização, por exemplo, empregamos o símbolo [ỹ] para representar 
foneticamente a mudança. 

O contexto fonológico da consoante palatal /ɲ/ (não derivada 
de um /n/) é V__V, porque, lexicalmente, essa consoante posiciona-se 
entre duas vogais que podem ser iguais (olho) ou diferentes (alho). Ob-
servamos que a maior incidência para o contexto anterior fica por conta 
de /i/ (411), e a maior aparição no contexto seguinte cabe, portanto, ao 
/a/ (363). O principal ambiente vocálico que motiva a transformação 
da palatal (/ɲ/ > [j→ ]) é o contexto fonológico i__V. É neste ambien-
te, portanto, que a palatal aparece realizada como um Ø fonético. Os 
exemplos mais comuns deste fenômeno são estes:

(34) V.ɲV > Ṽà.jV ou Ṽà.ØV
vinha  /viɲa/	  [ˈvĩ.Øɐ]
nenhuma  /neɲuma/ [nĩ.ˈØũ.mɐ]
caminhão /kamiɲãu/ [kɐ͂.mĩØ.ˈɐ͂ʊ]

Outro fenômeno igualmente verificado é a ocorrência da epên-
tese do /ɲ/ em contexto intervocálico. As únicas estruturas do léxico 
que dão origem a tal processo são as formas conjugadas dos verbos 
vir (2) e ter (3), nos poucos exemplos achados no corpus (vieram /
viεRaN/ [vi.ˈɲε.ɾɐ͂w]), a indicar a epêntese do /ɲ/ (cf. 9.1.3. Outros ver-
bos irregulares). Então, o produto final da palavra fica, efetivamente, 
dessa maneira: eles vieram /viεRaN/ [vi.ˈɲε.ɾʉØ], com o acréscimo do 
já mencionado [ɲ] e a semivocalização, ou, às vezes, a monotongação 
da sequência /aN/ final: /aN/ > [ãw] ou [ʉØ]. 

Em posição de coda, como já mencionado, existe uma perda de 
traços como consequência da neutralização do ponto de articulação das 
consoantes nasais curiauenses: /m, n, ɲ/. A redução do grupo sonoro /
VN/ > [Ṽ] ocorre em sílabas não finais e finais. Isso foi verificado 2.486 
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vezes no corpus: /iN/ [ĩ] (304), /eN/ [ẽ] (1045), /aN/ [ɐ͂] (762), /oN/ [õ] 
(248) e /uN/ [ũ] (127). A redução /VN/ > [Ṽ] ocorre tanto na sílaba 
interna (carente /kaReNtʃi/ [ka.ˈɾẽ.tʃi]), quanto na sílaba final (algum /
alguN/ [aw.ˈgũ]). 

Este é, aliás, um processo mais geral que a ditongação, a qual acon-
tece, prioritariamente, na sílaba átona final (falam /falaN/ [ˈfa.lɐ͂w] e devem 
/dεveN/ [ˈdε.vẽj]). Essa variação da sílaba final ([ɐ͂w] ~ [ʉ]) observar-se-á, 
sobretudo, nas formas verbais da 3ª. pess do pl.15 Na sílaba átona final /eN/, 
cria-se uma alternância entre o ditongo nasal [ẽj] e o monotongo oral [ɨ], 
porque, na mudança de /ẽj/ para [e], a nasalidade se perde totalmente – o 
que causa o levantamento de /e/ para [ɨ], como nos exemplos abaixo:

(35) VN > Ṽj ou > VØ
jovem  /ʒoveN/	 [ˈʒo.vẽj]	~ [ˈʒo.vɨØ]
vargem  /vaRʒeN/ [ˈvax.ʒẽj] ~ [ˈvax.ʒɨØ]
viagem  /viaʒeN/ [vi.ˈa.ʒẽj]	~ [vi.ˈa.ʒɨØ]
margem  /maRʒeN/ [ˈmax.ʒẽj] ~ [ˈmax.ʒɨØ]
imagem  /imaʒeN/ [i.ˈma.ʒẽj] ~ [ĩ.ˈma.ʒɨØ]
bobagem /bobaʒeN/ [bo.ˈba.ʒẽj] ~ [bo.ˈba.ʒɨØ]
vantagem /vaNtaʒeN/	 [vɐ͂.ˈta.ʒẽj] ~ [vɐ͂.ˈta.ʒɨØ]

4.1.6. As fricativas labiais /f, v/

As consoantes labiodentais /f/ e /v/ conservam as mesmas ca-
racterísticas fonológicas verificadas nas realizações comuns ao PB (Ro-
drigues, 2012). Ambas aparecem em posição de onset silábico, mas a 
surda pode ocorrer, no PB, em posição de onset de um núcleo vazio 
(afta [ˈa.f.tɐ] e oftálmico [o.f.ˈtaw.mi.kʉ]). 

Esses vocábulos eruditos, comuns à linguagem mais culta dos 
falantes do PB, simplesmente não ocorrem entre os falantes do quilom-
bo curiauense. Quantitativamente, o segmento /f/ aparece 1.085 vezes 
no corpus, das quais apenas 31 formam cluster com o tepe (/fR/). No 

15  Para uma visão diferente da representação lexical do ditongo nasal nas formas verbais da 3ª. 
pess. do pl., vejam-se as considerações feitas por Schwindt & Wetzels (2016, p. 196). 
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restante das aparições, o segmento tem onset simples, a acompanhar a 
vogal nuclear na estrutura CV. A representação de /f/, segundo os parâ-
metros da GT, é:

(36)  /f/

Algumas palavras em que o referido segmento fonológico existe 
estão em (37):

(37) 
fui  /fui/  [ˈfuɪ]
faço   /faso/  [ˈfa.sʉ]    
telefone  /tεlεfone/ 	 [tε.lε.ˈfõ.nɨ]

Quanto ao segmento fricativo labial /v/, a sua aparição dá-se 
antes de qualquer V. Em sua forma simples, a consoante /v/ > [v] não 
revela nenhum tipo de alteração fonológica muito expressiva. Sua con-
dição é, no geral, estável na posição de onset silábico, e sua representa-
ção geométrica fica como em (38):

(38)   /v/
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Nessa posição, catalogamos 1.448 exemplos dessa consoante, 
sendo que apenas 3 delas vêm acompanhados por um tepe – a formar um 
cluster consonantal (cf. 5.1.1. O onset). Esse grupo está indicado em (39):

 (39) 
livre  /livRe/  [ʎi.ˈvɾɨ]
livro  /livRo/  [ʎi.ˈvɾʉ]
palavra  /palavRa/ [pa.ˈla.vɾɐ]

O segmento /v/ ocorre sempre em posição de onset, externo ou 
interno. Por isso, sua condição é bastante previsível e praticamente 
invariável como fricativa labiodental. Um fenômeno que tem desper-
tado o interesse dos pesquisadores brasileiros é a modificação sofrida 
pelos segmentos fricativos no onset interno, intervocálico (Martins, 
2001; Aragão, 2003; Brescancini & Monaretto, 2008). Os exemplos já 
indicados na literatura indicam a passagem da fricativa labiodental /v/ 
a fricativa glotal [ɦ], em verbos do pretérito imperfeito do Indicativo. 
Temos os exemplos (40) cantava /kaNtava/ [kɐ͂.ˈta.ɦɐ], (41) pergunta-
va /peRguNtava/ [peɣ.gũ.ˈta. ɦɐ] e (42) estava /eStava/ [ˈta.ɦɐ]), este 
último com a aférese da sílaba inicial. Levando-se em conta os traços 
fundamentais que constituem o segmento /v/, este é produzido como 
uma fricativa glotal no contexto intervocálico: 

(43) V.vV > [VɦV] 
estava  /eStava/	 [iʃ.ˈta.vɐ] ~ [iʃ.ˈta.ɦɐ]
falava  /falava/		 [fa.ˈta.vɐ] ~ [fa.ˈta.ɦɐ]
parava   /paRava/ [pa.ˈɾa.vɐ] ~ [pa.ˈɾa.ɦɐ]
brincava  /bRiNkava/ [bɾi.ˈka.vɐ]	~ [bɾi.ˈka.ɦɐ]
acreditava /akRedʒitava/	 [a.kɾe.dʒi.ˈta.vɐ]	~ [a.kɾe.dʒi.ˈta.ɦɐ]

O corpus trouxe 183 exemplos da terminação /ava/ contra ape-
nas 19 com a fricativa glotal (estava /eSˈtava/ [iʃ.ˈta. ɦɐ]). Isso sugere 
que há uma incidência não muito robusta desta última realização foné-
tica em relação àquela primeira. 
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Para confirmar isso, fizemos uma vistoria nas entrevistas e des-
cobrimos que as poucas ocorrências da glotal ([ɦ]) são proferidas por 
indivíduos de baixa ou nenhuma escolaridade, e por pessoas acima de 31 
anos. De maneira geral, os indivíduos jovens do quilombo – e com algum 
grau de formação – simplesmente não promovem a permuta /v/ > [ɦ]. 

4.1.7. As fricativas não labiais /s, z, ʃ, ʒ/

A partir de agora, serão descritas as fricativas não labiais /s, z, ʃ, ʒ/. 

4.1.7.1. /s, z, ʃ, ʒ/ no onset

Os segmentos sibilantes /s, z, ʃ, ʒ/ pertencem à categoria de con-
soantes fricativas, as quais foram distribuídas em dois grupos: i) as fri-
cativas alveolares, /s, z/ e ii) as fricativas palatais, /ʃ, ʒ/. Estes segmen-
tos ocupam a posição tanto de onset quando de coda. Alguns exemplos 
são os apresentados em (44) e (45):

(44) 
sinco   [s]inco        zinco   [z]inco
caço      ca[s]o      caso    ca[z]o
peça      pe[s]a      pesa    pe[z]a

(45) 
chá    [ʃ]á         já   [ʒ]á
chumbo  [ʃ]umbo    jumbo   [ʒ]umbo
 xinga    [ʃ]inga     ginga   [ʒ]inga
acha       a[ʃ]a   aja     a[ʒ]a 
manchado  man[ʃ]ado  manjado  man[ʒ]ado

No onset, é nítida a oposição entre os pares alveolares /s, z/, 
em (44), em confronto como os palatais /ʃ, ʒ/, em (45). Esse processo 
de confrontação ocorre mesmo que esses segmentos estejam na sílaba 
tônica ou na átona. A maioria dos itens lexicais acima aparece durante 
a fase de conversa informal entre os entrevistados – o que atesta, ca-
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balmente, a existência disso no repertório linguístico da comunidade 
curiauense. (cf. Anexo B)

Na GT, proposta por Clements e Hume ([1995] 2005), as frica-
tivas alveolares /s, z/ e as fricativas palatais /ʃ, ʒ/ possuem diferentes 
esquemas arbóreos de representação. Com base na referida teoria, as 
fricativas alveolares /s, z/ e as fricativas palatais /ʃ, ʒ/ diferenciam-se, 
no onset, pelo conjunto de seus traços: 

(46)   (/s, z/) e (/ʃ, ʒ/)

As fricativas alveolares apresentam certos traços que lhes são 
comuns, tais como [+coronal] e [+anterior]. Entre as fricativas palatais, 
os traços comuns são [+coronal] e [–anterior]. Em todos os segmentos 
fricativos ocorre a oposição dos traços [±vozeado].

O sistema consonantal da LC realiza-se, portanto, plenamen-
te na posição de onset no que diz respeito às fricativas, mas ele fica 
reduzido severamente à contínua coronal, subespecificada quanto 
à sonoridade – e essencialmente [–anterior] na fala dos quilombos 
curiauenses. 
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Foram computadas todas as fricativas realizadas diante das vo-
gais produzidas durantes as entrevistas. Na posição de onset, a distribui-
ção dos segmentos /s, z, ʃ, ʒ/ acontece como está indicado na Tabela 4.4:

Tabela 4.4 – O uso de fricativas no onset da sílaba.

Traços
[coronal]

Total
[+anterior] [–anterior]

Onset /sV/ /zV/ /ʃV/ /ʒV/
Ocorrências 1.069 2.297 205 786 4.357

% 24,54% 52,72% 4,71% 18,04% 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

No onset, os segmentos fricativos alveolares /s/ e /z/ predomi-
nam na posição externa e interna da palavra. Considerando-se cada 
vogal separadamente, o segmento /s/ (24,54%) aparece com uma dis-
tribuição tal como: /i/ (201), /e/ (107), /ε/ (35), /a/ (510), /ɔ/ (4), /o/ 
(16), /u/ (64), que totaliza 938 ocorrências; e o segmento /z/ (52,72%) 
está em maior incidência que a outra fricativa: /i/ (385), /e/ (420), /ε/ 
(79), /a/ (353), /ɔ/ (172), /o/ (153), /u/ (108), com 1.670 registros totais. 
Exemplos desses casos também são encontrados em sílabas tônicas, ou 
átonas, tal como se pode ver de (47) a (48):

(47)
saco  /sako/  [ˈsa.kʉ]
soco  /soko/	 	 [ˈso.kʉ]

 passado /pasado/ [pa.ˈsa.dɐ]

(48) 
zona  /zona/	 	 [ˈzõ.nɐ]
casa  /kaza/  [ˈka.zɐ]

 zoada  /zoada/  [zu.ˈa.dɐ]

No onset, levamos em conta os casos em que os segmentos vo-
cálicos estivessem seguidos por /VN/: /{s, z}VN/. Então, com a frica-
tiva /s/, temos: /siN/ (35), /seN/ (63), /saN/ (30), /soN/ (1), /suN/ (2), 
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com 131 ocorrências totais, enquanto a fricativa /z/ ocorre assim: /ziN/ 
(231), /zeN/ (160), /zaN/ (203), /zoN/ (25), /zuN/ (8), com 627 ocor-
rências. 

O grupo de consoantes fricativas palatais /ʃ, ʒ/ aparece em me-
nor incidência que o das fricativas alveolares. No onset, a consoante /ʃ/ 
(4,71%) fica assim distribuída: /i/ (53), /e/ (29), /ε/ (2), /a/ (69), /ɔ/ (0), 
/o/ (9), /u/ (3), com 164 ocorrências, enquanto a consoante /ʒ/ (18,04%) 
é realizada bem mais: /i/ (22), /e/ (46), /ε/ (8), /a/ (151), /ɔ/ (44), /o/ (85), 
/u/ (118), com 474 aparições. Encontramos exemplos desses casos, em 
sílabas tônicas ou átonas, como se pode ver em (49) e (50):

(49) 
chuva  /ʃuva/  [ˈʃu.vɐ]
cheio  /ʃeɪo/  [ˈʃeɪ.ʉ]	~ [ˈʃeØ.ʉ]
caixa  /kaiʃa/  [ˈkaɪ.ʃɐ] ~ [ˈkaØ.ʃɐ]

(50)
jeito  /ʒeɪtu/  [ˈʒeɪ.tʉ]
jacaré  /ʒakaRε/ [ʒa.ka.ˈɾε]
energia  /eneRʒia/ [e.neɣ.ˈʒiɐ]	~ [Ø.neɣ.ˈʒiɐ]

Na posição de onset, ocorrem algumas variações no uso das fri-
cativas palatais, principalmente com /ʒ/. Essas modificações são oriun-
das do processo de lenição do segmento em questão. Os casos mais 
encontrados no corpus são a debucalização de /ʒ/ > /ɦ/:

(51)  
já  /ʒa/  [ˈʒa]	>	[ˈha]
jeito  /ʒeɪto/  [ˈʒeɪ.tʉ] > [ˈheɪ.tʉ]
jacaré  /ʒakaRε/ [ʒa.ka.ˈɾε]	> [ha.ka.ˈɾε]
gerente  /ʒeReNte/ [ʒe.ɾẽ.tʃɨ]	> [he.ɾẽ.tʃɨ]

É muito comum o processo de abrandamento ou lenição con-
sonantal. Alguns falantes curiauenses realizam essa transformação, 
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mesmo não havendo, na estrutura profunda, um segmento fricativo que 
o justifique. É o caso, por exemplo, de palavras como Apa /apa/ [ˈa.
pɐ] > [ˈah.pɐ], as quais fazem sentir, na superfície, a presença de uma 
fricativa glotal na coda. Não há equivalência direta com o PB desse 
tipo de realização glotal, porque esse vocábulo é uma formação nova, 
um acrônimo, criado pela comunidade linguística externa ao quilombo 
curiauense16. 

Casos semelhantes a este também são frequentes na LC, com 
a diferença de que sempre há uma consoante (/g/, /v/, /ʒ/, /R/), que irá 
sofrer o enfraquecimento no plano fonético. O resultado será: vamos 
> [h]amos; vamos embora > [h]amo[z]embora > [h]amo[s]imbora > 
[h]ambora; cavalo > ca[h]alo; os dois > u[h] dois, me[ʒ]mo > me[ɦ]
mo, ca[x]ta > ca[h]ta. No entanto, nem todas as consoantes curiauenses 
podem mudar para a glotal [h, ɦ]: /p, t, tʃ, k, b, d, dʒ, m, n, f, ʃ, z/. Outras 
realizações deste mesmo fenômeno aparecem antes de vogal nasal: 

(52) 
gente  /ʒeNte/	 [ˈʒẽ.tʃɨ] > [ˈɦẽ.tʃɨ]

O processo de lenição verificado na mudança /ʒVN/ > [hṼ] 
acontece somente 27 vezes ao longo do corpus. O principal contex-
to fonológico que motiva essa mudança da fricativa coronal [ʒ] para 
a fricativa dorsal [h] é a aparição da consoante no onset de uma vogal 
médio-alta coronal e nasal, /ʒeN/. 

Neste caso, consideramos todas as ocorrências em que os seg-
mentos vocálicos estavam seguidos por uma sequência /VN/: {ʃ, ʒ}
VN/17. Com a fricativa palatal /ʃ/, ocorrem apenas as vogais nasais /ʃiN/ 

16 Área de Proteção Ambiental (APA), que alguns informantes curiauenses pronunciam a[h]pa.
17 Quando, no final da palavra, aparece uma vogal tônica e, no início da palavra seguinte, ocorre 
uma vogal átona, ambas se juntam frequentemente, por um processo de fusão: C[V+V]C > 
C[V]C. Para Wetzels (1997), a resistência à fusão entre vogal nasal seguida por vogal oral em 
sândi externo justifica a existência de uma mora nasal no final de palavra, que impede a fusão 
observada em sequências de vogais orais, tal como nos exemplos que o autor nos oferece: “[...] 
irmã adorável > irm[ã a]dorável; cupim inofensivo > cup[ĩ i]nofensivo; jejum urgente > jej[ũ u]
rgente” (1997, p. 210).
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(2) e /ʃaN/ (39), que totalizaram 41 realizações. Uma fricativa /ʒ/ segui-
da por vogal nasal, porém, aparece apenas como /ʒiN/ (29), /ʒeN/ (248), 
/ʒaN/ (19), /ʒoN/ (2) e /ʒuN/ (14), perfazendo um total de 312 registros. 

Além do contexto fonológico de onset, os segmentos fricativos 
também aparecem em outra posição, como, por exemplo, em coda, no 
limite de sílaba, ou da palavra fonológica (cf. 5.1.3.1. A coda em /S/). 
Para analisar detalhadamente esses casos, abrimos mais uma seção es-
pecífica.

4.1.7.2. /s, z, ʃ, ʒ/ na coda 
 

No plano fonológico, os segmentos fricativos não labiais são 
representados, na coda silábica, por um arquifonema /S/ acompanhado 
de uma consoante qualquer Co: (/SCo/). (Câmara Júnior, 1986, 2000, 
[1977] 2001). Isso acontece, porque, nessa posição enfraquecida, os 
segmentos fricativos /s, z, ʃ, ʒ/ não são contrastivos entre si, isto é, eles 
se realizam como fricativas coronais, sem contrastar os traços [voz] e 
[anterior], os quais, efetivamente,  diferenciam tais segmentos quando 
eles estão no onset. No caso da LC, os segmentos fricativos mais verifi-
cados na coda são as realizações fonéticas das palatais [ʃ, ʒ] (70,07%) e 
das alveolares [s, z] (29,93%). Em coda, as realizações de /S/ aparecem 
desta maneira: [ʃ] /__C[–vozeado]. Então: 

(53)
espora  /eSpɔRa/ [iʃ.ˈpɔ.ɾɐ]
costa  /kɔSta/  [ˈkɔʃ.tɐ]
casca  /kaSka/	 [ˈkaʃ.kɐ]

Segundo a regra acima, no interior da palavra, na coda interna, o 
/S/ realiza-se sempre como a consoante palatal [ʃ] quando vem seguida 
por consoante [–vozeada]. Os exemplos que envolvem uma consoante 
fricativa no onset, nessas condições, estão arrolados em (54):
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(54)
asfalto   /aSfalto/ [aʃ.ˈfaw.tʉ]	
esforço  /eSfoRso/ [iʃ.ˈfox.sʉ]
atmosfera        /atmɔSfεRa/ [a.tʃ(i).mɔʃ.ˈfε.ɾɐ]

O grupo sonoro /Sf/ > [ʃf] – presente em palavras como asfal-
to, esforço, atmosfera – aparece pouco no corpus (4). Ele se junta a 
um rol de nomes que também é muito raro com esse tipo de formação 
(/Sf/, /NR/ etc.). O próximo contexto fonológico a ser debatido aqui é 
o que engloba o final absoluto de palavra. Nessa posição, o segmento 
/S/ realiza-se, geralmente, como [ʃ], tal como mostrado em (55):

(55) 
mês  /meS/	  [ˈmeʃ] 
vez   /veS/  [ˈveʃ]
seis  /seiS/  [ˈsejʃ]
reis  /ReiS/  [ˈhejʃ]

As palavras mostradas em (55) ocorrem em final de frase, ou em 
pausa absoluta. O apagamento da fricativa coronal, nessa posição, é bas-
tante comun: mês > mê/S/ > mê[ʃ] > mê[Ø], vez > ve/S/ > ve[ʃ] > ve[Ø], 
seis > sei/S/ > sei[ʃ] > sei[Ø], reis > rei/S/ > rei[ʃ] > rei[Ø]. Quanto à coda 
interna, cabe dizer que o /S/ realiza-se, geralmente, como [ʒ] diante de 
uma consoante [+voz]. Os exemplos são os que seguem em (56):

(56) 
desde  /deSde/  [deʒ.ˈdʒɨ]
mesmo  /meSmo/  [ˈmeʒ.mʉ] 
bisneto  /biSnεto/	 [biʒ.ˈnε.tʉ]   
desmatar /deSmataR/  [dʒiʒ.ma.ˈtah] 

Como os exemplos acima revelam, os informantes curiauenses 
também produzem [ʒ] antes de C [+vozeada]: [ʒd] (10), [ʒm] (12), [ʒn] (4). 
O próximo contexto fonológico a ser analisado é o que contempla duas 
palavras diferentes, sendo que a primeira termina em /S/ e a palavra se-
guinte se inicia com qualquer vogal. O processo está expresso em (57):
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(57) [z]/ ___# V
a. ele/S/ eram > ele[z]ero*

b. causa do/S/ animais > causa do[z]animais

c. vária/S/ espécies 

Este mesmo fenômeno ocorre com estes outros exemplos, em (58):

(58)
a. [...] dessas história* [...]

b. [...] incentiva* ele a le* as escritura* [...]

c. [...] nas casas dos outro mia irmã [...] 

Este processo ocorre em 30,64% no corpus. Na posição de coda, 
em final de palavra, além da elevada quantidade de ocorrências de /S/ 
produzido como fricativa palatal (essencialmente [ʒ], e eventualmente 
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[ʃ]), ou como fricativa alveolar (essencialmente [z], e raramente [s]), 
encontramos outras variações sonoras igualmente relevantes: i) /S/ rea-
lizado como fricativa glotal [ɦ] (42) e ii) /S/ realizado como zero foné-
tico [Ø] (2.341). 

O /S/ em coda sofre mudança de traços e neutraliza-se. Ele se 
abranda como uma fricativa glotal, fato que ocorre entre todos os falan-
tes quilombos, independentemente da variável sexo, faixa etária e esco-
laridade dos falantes. Isso deve ser considerado um fenômeno restrito 
e de projeção bastante limitada, a despeito de outros itens lexicais que 
poderiam fazer emergir essa pronúncia da glotal, o que, entretanto, não 
acontece (desmatar /deSmataR/ [dʒiʒ.ma.ˈtah], simplesmente /siNpleS-
meNte/ [sĩ.pliʒ.ˈmẽ.tʃɨ] e Esmeralda /eSmεRalda/ [iʒ.mε.ˈɾaw.dɐ]). Em 
outros termos, o processo realiza-se em algumas palavras, mas não se 
realiza em outras onde poderia ocorrer. Por isso, pronúncias como de[h]
matar, simple[h]mente, E[h]meralda são consideradas absolutamente 
possíveis, mas não totalmente abrangentes (porque são encontradas em 
alguns falantes, mas não em todos). O último contexto fonológico que 
se deve analisar aqui é [ʃ]/[ʒ]/___#C, ou seja, o /S/ em coda, em final 
de palavra, que se realiza, geralmente, como [ʃ] ou [ʒ], a depender da 
sonoridade da consoante que lhe segue. O modelo e os exemplos desse 
tipo de fenômeno ficam como está indicado em (59) e (60):

(59) V[ʃ] / ___# C[–vozeado]

a. [...] nós puxava* desse fio [...]

b. [...] os postes boto* os poste*... num tinha uma lâmpudo* aqui [...]
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c. [...] ela teve dois filhos que são meus dois irmãos [...]

(60) V[ʒ] / ___# C[+vozeado]

a. [...] meus dois irmãos mais velho* [...]

b. [...] eu num tenho ideia... mais de dez... mais de vinte [...]

c. [...] a gente tem aquelas briguinhas mas não tanto [...]

A realização (VS > Vʃ) em coda final, por influência de uma 
consoante seguinte – tal como os exemplos de (59) – chegam a 33,41%. 
No entanto, os dados apresentados em (60), e relacionados à consoante 
palatal (VS > Vʒ), são superiores naquele ambiente, e totalizam 35,94%. 
Nesse contexto, portanto, a realização [Vʒ] é a mais produzida na LC. 

4.1.8. O segmento /R/

Os segmentos /r/ fraco e /R/ forte também integram uma se-
ção relevante no que diz respeito às fricativas produzidas no quilombo 
curiauense. Estes segmentos possuem uma distribuição complementar 
igualmente variada, e podem contribuir para distinguir a LC de outros 
falares rurais brasileiros. Uma questão notável entre /r/ fraco e /R/ forte 
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é sua configuração de traços. Para Wetzels (1997), que segue uma su-
gestão de Mattoso Câmara ([1977] 2001), a condição distintiva destes 
segmentos (que se limita ao contexto intervocálico), resulta de um con-
traste entre a consoante simples e a consoante geminada que aparecem 
indicadas em (61):

(61)
               a. b.

(Wetzels, 2007, p. 212, adaptado)

A representação em (61b) refere-se à fricativa velar intervocáli-
ca, presente em palavras como carro, erro, ferro, e outras. A representa-
ção em (61a) refere-se às demais ocorrências desta consoante, que pode 
realizar-se, foneticamente, como tepe alveolar, ou como fricativa uvu-
lar, dependendo do contexto em que aparece: p[ɾ]ato, dansa[x], ca[ɾ]o, 
Is[x]ael, [x]ato. 

Wetzels (1997) defende que a consoante simples, parcialmente 
especificada em (61a), será realizada como tepe no contexto intervocá-
lico, mas como consoante velar na coda da sílaba. O processo fonológi-
co aí descrito torna-se mais claro quando são confrontados certos casos 
de derivação lexical18:

18 O mesmo processo indicado em (62) ocorre na flexão dos verbos curiauenses: ama/R/ > 
ama[ɾ]ei; vende/R/ > vende[ɾ]ei; parti/R/ > parti[r]ei, entre outros. Mesmo que seja apagado na 
forma infinita, o /R/ é retomado na flexão dos tempos verbais em que a vibrante seja irremedia-
velmente necessária (por essa razão, não existem, na fala dos informantes curiauenses, registros 
de conjugação como ama[Ø]ei*, vende[Ø]ei*, parti[Ø]ei, ou outras similares, por inadmissí-
veis).  
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(62)
a. dor

b. cor

c. lar

Essas considerações teóricas são muito pertinentes, pois expli-
cam a realização de /r/ fraco ou do /R/ forte em todos os contextos da 
LC, e nas variações possíveis que se manifestam nessa comunidade lin-
guística. (cf. 9.1.2.3.1. Ir)

4.1.8.1. O tepe alveolar: o /r/ fraco
 

As realizações do /R/ como um tepe alveolar dependem do 
contexto fonológico em que o segmento se encontra inserido. Para 
compreender melhor as variações do /r/ fraco e do /R/ forte, eles estão 
previstos e separados de acordo com alguns contextos especiais (Mas-
caró & Bonet, 1996). Os dados estão tabulados e, depois, confronta-
dos no sentido de estabelecer o comportamento fonológico de cada 
segmento. (cf. 4.1.8.2. O /R/ forte)

A vibrante simples, o /r/ fraco, vem representada, nesta pes-
quisa, pelo símbolo do tepe alveolar ([ɾ]). Sua incidência fica evidente 
mais no onset complexo (/Cr/), ou no contexto intervocálico (/V.rV/). 
A forma geométrica do tepe (que deriva de contextos relevantes da 
representação subespecificada /R/) fica como segue:
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(63)    [ɾ]

Para compreender como se dá a variação de pronúncias de um 
segmento, é necessário considerá-lo dentro dos contextos fonológicos 
relevantes. Na LC, os ambientes que dizem respeito à realização foné-
tica do /r/ fraco são os seguintes:

(64)  /r/ fraco:

Contexto 
fonológico Segmento Realizações 

possíveis Exemplos

V__V

/ɾ/

[ɾ]
era 

caro
cera

CVG.__V [ɾ]
peneira
besteira
cadeira 

{#, V}C__V [ɾ], [Ø]
crime

gravidade
cabrito

 
Em (64), observamos que o /r/ fraco manifesta diferentes reali-

zações na LC, segundo o contexto fonológico em que se encontra inse-
rido. Para representar este segmento, são levados em consideração os 
contextos fonológicos seguintes: i) o onset simples interno, sendo que o 



86              MARLON MIRANDA DA SILVA

/R/ vinha intervocálico (V__V); ii) o onset simples interno, sendo que 
o /R/ vinha posposto a um ditongo (CVG__V); iii) o onset complexo, 
sendo que o /R/ ocupa a posição C2 no início ou no interior da palavra 
{#,V}C__V. A frequência de /r/ em contextos relevantes está indicada 
na Tabela 4.5:

Tabela 4.5 – O contexto e a incidência de /r/ fraco.

Contextos Exemplo 
de /r/ fraco Ocorrências Total

V__V ce/ɾ/a
bei/ɾ/a
c/ɾ/ime

1.064 40,08%
CVG__V 144 5,42%
{#, V}C__V 1.447 54,50%

Total 2.655 100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo (2014)

Para completar essa seção, precisamos analisar os casos do con-
texto fonológico #CrV. Encontramos o /r/ fraco na posição de segundo 
elemento de um cluster (1.409). Nesta condição, o segmento aparece 
realizado como tepe alveolar [r], e, eventualmente, sofre apagamento. 

Considerando-se todas as suas aparições, a consoante alveolar 
está distribuída na seguinte condição: /pr/ (565), /br/ (160), /tr/ (462), /dr/ 
(26), /kr/ (95), /fr/ (31) e /vr/ (7). Os exemplos abaixo ilustram o processo 
da simplificação do onset Cr pelo apagamento variável do tepe.

 
(65)  #Cɾ > [CØ]
a.  pɾ > p[Ø]

pa[ɾ]a > p[ɾ]a > pa[Ø]
p[ɾ]óp[ɾ]io > p[Ø]óp[Ø]io
p[ɾ]oblema > p[Ø]oblema

b.  bɾ > b[Ø]
outub[ɾ]o > outub[Ø]o
b[ɾ]evemente > b[Ø]evemente
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c.  tɾ > t[Ø]
at[ɾ]ás > at[Ø]ás
out[ɾ]o >out[Ø]o
t[ɾ]ânsito > t[Ø]ânsito
t[ɾ]abalho > t[Ø]abalho
est[ɾ]utura > est[Ø]utura
administ[ɾ]ação > administ[Ø]ação 

d.  dɾ > d[Ø]
[Não ocorreu no corpus]

e.  kɾ > k[Ø] 
C[ɾ]isto > [kØ]isto*
canc[ɾ]o > canc[Ø]o

f.  gɾ > g[Ø]
ig[ɾ]eja > ig[Ø]eja   
neg[ɾ]o > neg[Ø]o
g[ɾ]ande > g[Ø]ande
deg[ɾ]adação > deg[Ø]adação

g.  fɾ > f[Ø]
f[ɾ]onte > f[Ø]onte
f[ɾ]eiras > f[Ø]eiras 
sof[ɾ]imento > sof[Ø]imento

h.  vɾ > v[Ø]
liv[ɾ]e > liv[Ø]e
liv[ɾ]o > liv[Ø]o

Na fala dos informantes, o apagamento indicado acima ocorre 
em palavras em que o /r/ fraco, no onset, está posposto a consoantes 
labiais /p, b, f, v/, coronais /t, d/ e dorsais /k, g/. Entretanto, nestes 
contextos, o apagamento não é sistemático. Nesses grupos, isso pode 



88              MARLON MIRANDA DA SILVA

ocorrer em todos os onsets complexos encontrados no corpus: /pr/, /br/, 
/tr/, /kr/, /gr/, /fr/ e /vr/. 

Apesar de o /r/ fraco ser apagado no onset complexo, ele é reali-
zado em outras tantas palavras, nas mesmas e iguais condições – o que 
demonstra que a regra de apagamento não é global para todos os usos, 
nem para todos os falantes. Em outros termos, o apagamento ocorre 
mais em certas palavras do que em outras, porque há termos nos quais 
o onset Cr nunca é simplificado. 

No geral, o apagamento do /r/ fraco como segunda parte do on-
set integra um conjunto maior de processos fonológicos que caracteri-
zam a pronúncia normal curiauense, como mostraremos mais adiante. 
(cf. 7.1. Os processos fonológicos gerais)

4.1.8.2. A fricativa velar: o /R/ forte

Para completar a descrição das realizações de /R/ na fala 
curiauense, convém analisar quais as variações existentes do /R/ forte. 
Como mencionamos acima, o /RR/ geminado na subjacência sempre 
gera, como resultado, uma fricativa velar intervocálica na superfície. 
Em geral, na fala curiauense, o /R/ forte é produzido como fricativa 
velar [x], a qual apresenta as seguintes características geométricas:

(66)    [x]

A primeira consideração sobre a asceção da fricativa [x] é a 
multiplicidade de contextos fonológicos em que ela se manifesta, e as 
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mudanças que isso tudo produz. Na linha de frente, está a diferença en-
tre os valores totais de /R/ forte (1.239). Para estabelecer a sua realiza-
ção, é importante considerar os contextos fonológicos onde ele ocorre: 

(67)
Contexto
fonológico

Representação
lexical

Realizações
possíveis Exemplos

V__V /RR/ [x], [h]
errado

correto
horrível

CVC)ϭ(__V /R/ [x] genro
guelra

#__V /R/ [x], [h]
rato
roda

retorno

V__)ϭ /R/ [h], [ɾ], [Ø]
bar
flor

partir

O /R/ forte é realizado nos seguintes contextos fonológicos: i) 
entre vogais, onde contrasta com /r/ simples V__V; ii) no onset interno, 
depois da uma consoante na coda (CVC)ϭ __V); iii) no onset simples, 
em início de palavra #__V ; v) na coda, no interior ou no fim da palavra 
V__)ϭ. 

Tabela 4.6 – O contexto e a incidência de /R/ forte.
Contextos Exemplo 

de /R/ forte Ocorrências Total

V__V ca/R/o 143 21,60%
CVC)ϭ__V gen/R/o 2 0,30%
#__V /R/oma 386 58,31%
V__)ϭ amo/R/ 131 19,79%
Total 662 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Como já era de se esperar, há uma grande variação na produção 
desses segmentos. As realizações mais encontradas deles são: [x], [ɣ], 
[h], [ɦ], [ɾ] e [Ø]. Tais casos são bastante variáveis, principalmente de 
região para região e de falante para falante (cf. 4.1.8.1. O /r/ fraco). No 



90              MARLON MIRANDA DA SILVA

onset interno intervocálico, isto é, no contexto V__V, a realização forte 
aparece apenas 143 vezes (21,60%) de um total de 662, e mostra-se es-
tável nessa posição – geralmente, com uma realização sonora de frica-
tiva velar, [x]. Algumas palavras encontradas são as indicadas a seguir:

(68) 
a. VRRV  > V[x]V
terra  /tεRRa/   [ˈtε.xɐ]
errado  /εRRado/  [ε.ˈxa.dʉ]
corrida  /koRRida/  [ko.ˈxi.dʉ]
macarronada  /makaRRonada/ [ma.ka.xõ.ˈna.dɐ]

b. VrV > V[h~ɦ]V  
errado  /εRRado/ [ε.ˈha.dʉ] ~ [ε.ˈɦa.dʉ]
carros  /kaRRoS/ [ˈka.hʉS] ~	[ˈka.ɦʉS]
arranjo  /aRRaNʒo/ [a.ˈhɐ͂.ʒʉ]	~ [a.ˈɦɐ͂.ʒʉ]
morrer  /moRReR/ [mo.ˈheØ] ~	[mo.ˈɦeØ]
aterrado /atεRRado/ [a.tε.ˈha.dʉ] ~ [a.tε.ˈɦa.dʉ]

Na posição de onset, as realizações fonéticas de /R/ forte ocor-
rem como velar [x] (181) ou [h] (205), representando 58,31% do total. 
A esses valores, portanto, podem ser acrescentadas algumas aparições, 
digamos, indiretas de /R/ forte no onset, isto é, as que podem derivar 
de uma fricativa labiodental (/v/ > [h] (20)), ou as que resultam de uma 
oclusiva velar (/g/ > [ɦ] (30)), que se realizam, foneticamente, como 
glotal [h]. 

No contexto intervocálico, o /R/ forte aparece com esta distri-
buição antes de vogal: /i/ (6), /e/ (44), /ε/ (3), /a/ (39), /ɔ/ (1), /o/ (46), 
/u/ (4). Outro contexto, que não é muito produtivo na fala curiauense, é 
CVN.__V. O único caso encontrado é o da palavra enrolado, que apare-
ce apenas duas vezes no corpus.

No onset interno, posicionado depois de um /S/, o /R/ forte não 
ocorre. Exemplos lexicais com o grupo heterossilábico /lR/ e /SR/ sim-



AS CONSOANTES                                                91

plesmente não são vistos na comunidade curiauense, mas, pela convi-
vência que desenvolvemos com os numerosos informantes, é possível 
assegurar que eles pronunciam, geralmente, guelra /gwεlRa/ [ˈgwεw.xɐ] 
como [ˈgwεØ.xɐ], com o apagamento de /l/, e a produção de uma fri-
cativa velar, [x]. Nesta mesma condição, encontra-se o grupo sonoro 
que traz um ditongo antes do /R/ forte. O único exemplo encontrado no 
corpus vem arrolado abaixo:

(69) CV{ʊ, ɪ}__V 
bairro   /baiRRo/ [ˈbaØ.xʉ]

A palavra acima é o único exemplo do contexto fonológico 
CV{ʊ, ɪ}$___V, o que representa uma incidência global de 1 ocor-
rência apenas: bairro = barro. Essa palavra está presente, geralmen-
te, como [ˈba.xʉ], por apagamento da semivogal lexical. Palavras 
curiauenses com esse ajuntamento sonoro são pouco comuns no re-
pertório fonológico dos informantes. O próximo contexto fonológico 
a ser analisado é o de /R/ forte no onset, em início de palavra. Nessa 
posição, o /R/ forte ascende quase sempre (386), e as realizações fo-
néticas principais são:

(70) No onset, uma fricativa velar [x]/[ɣ]:
a. #RV > [x,ɣ]V 
rio  /Rio/  [ˈxiʊ]	~	[ɣiʊ] 
raça  /Rasa/  [ˈxa.sɐ] ~ [ˈɣa.sɐ] 
razão  /Razão/  [xa.ˈzɐ͂ʊ] ~ [ɣa.ˈzɐ͂ʊ]
roçado  /Rosado/ [xɔ.ˈsa.dʉ] ~ [ɣɔ.ˈsa.dʉ]
relações /RεlasõiS/ [ˈxε.la.ˈsõjʃ] ~ [ˈɣε.la.ˈsõjʃ]
b. #RV > [h,ɦ]V
razão  /Razão/	 [ha.ˈzɐ͂ʊ] ~ [ɦa.ˈzɐ͂ʊ]
rapaz  /RapaS/ 	 [ˈha.paʃ]	~ [ˈɦa.paʃ]
rodovia  /Rɔdovia/	 [hɔ.do.ˈviɐ] ~ [ɦɔ.do.ˈviɐ]
reserva  /RεsεRva/ [ˈhε.ˈzεɣ.vɐ] ~	[ˈɦε.ˈzεɣ.vɐ]	
religião  /Rεʎiʒião/ [ˈhe.ʎi.ʒi.ˈɐ͂ʊ] ~ [ˈɦe.ʎi.ʒi.ˈɐ͂ʊ]
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O /R/ forte ocorre também na posição de coda interna e final. 
Nesta posição fraca (Brescancini, 2002), o segmento em causa pode ser 
realizado, foneticamente, de muitas maneiras [x, ɣ, h, ɦ, ɾ, Ø]. Os qui-
lombolas curiauenses promovem vários fenômenos diferentes. São eles: 

i) a manutenção de /R/ forte na posição de coda interna (71), ou 
na coda em final de palavra (72), ou, ainda, a debucalização do R [h], 
ou a queda deste segmento nesses contextos – ocorrem 1.140 casos de 
[Ø] fonético no corpus concernentes ao /R/:

(71) VR.C > V[x, h].C, às vezes VØ.C 
porto  /poRto/  [ˈpox.tʉ]	ou	[ˈpoh.tʉ], às vezes [ˈpoØ.tʉ]
carta  /kaRta/  [ˈkax.tɐ] ou	[ˈkah.tɐ], às vezes	[ˈkaØ.tɐ]
perto  /pεRto/  [ˈpεx.tʉ]	ou	[ˈpεh.tʉ], às vezes	[ˈpεØ.tʉ]
servo  /sεRvo/  [ˈsεɣ.vʉ]	ou	[ˈsεɦ.vʉ], às vezes [ˈsεØ.vʉ]
borda  /bɔRda/  [ˈbɔɣ.dɐ]	ou [ˈbɔɦ.dɐ], às vezes	[ˈbɔØ.dɐ]
verde 	 /veRde/  [ˈveɣ.dʒɨ]	ou [ˈveɦ.dʒɨ], às vezes [ˈveØ.dʒɨ]

(72) VR# > V[x, h], quase sempre VØ# 
dor  /doR/  [ˈdox] ou [ˈdoh], quase sempre [ˈdoØ] 
tambor  /taNboR/	 [tɐ͂.̍ box] ou [tɐ͂.̍ boh], quase sempre [tɐ͂.̍ boØ]
senhor  /seɲoR/  [sẽ.̍ ɲox] ou [sẽ.̍ ɲoh], quase sempre [se.̍ ɲoØ]
rezador  /RεzadoR/ [hε.za.̍ dox] ou [hε.za.̍ doh], quase sempre [hε.za.̍ doØ]
jogador  /ʒogadoR/ [ʒo.ga.̍ dox] ou [ʒo.ga.̍ doh], quase sempre [ʒo.ga.̍ doØ]
professor	 	 /pRofesoR/ [pɾo.fe.̍ sox] ou [pɾo.fe.̍ soh], quase sempre [pɾo.fe.̍ soØ]

Se fosse possível estabelecer uma sequência dos processos fo-
nológicos descritos em (71) e (72), no que diz respeito, principalmente, 
à realização de /R/ forte em coda em final de palavra, essa ordem seria, 
efetivamente: [x, ɣ] (raramente) > [h, ɦ] (eventualmente) > [Ø] (quase 
sempre).

ii) a realização de um tepe ([ɾ]), se a palavra seguinte começar 
por vogal:
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(73) VR# V > V[ɾ]# V
a. [...] não matar os animais [...]

 
b. [...] aí mermo por enquanto [...]

c. [...] pra poder ajuda* a gente [...]
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5. A SÍLABA

Nesta seção, será descrito o molde das sílabas fonológicas da 
LC. Inicialmente, podemos dizer que a estrutura fonológica da sílaba 
curiauense é idêntica à estrutura fonológica da sílaba das demais va-
riantes do PB. Entretanto, a realização fonética das vogais e das con-
soantes nem sempre é igual. 

O número total de sílabas encontradas no corpus foi de 41.646, 
mas, para essa experiência, selecionamos apenas 12 falantes com base 
nas variáveis sociais já destacadas (cf. 2.1.2. A variável sexo). O núme-
ro de sílabas produzidas por eles é de 19.414 (46,6% do total), em que 
elas aparecem dispostas em diferentes formatos. As sílabas funcionam 
como unidades prosódicos em constituintes prosódicos maiores, em 
que se forma o pé métrico, a palavra fonológica e a frase entoacional. 
(Nespor & Vogel, 1986) 

5.1. A ESTRUTURA DA SÍLABA DA LC

As bordas da sílaba, da esquerda (onset) ou da direita (coda), 
são ambientes propícios a alterações fonológicas, pois ocorrem nessas 
posições transformações sonoras que podem mudar o perfil da sílaba 
tanto dentro da palavra (considerada isoladamente), quanto no nível da 
frase fonológica (Nespor & Vogel, 1986). Os elementos hierárquicos 
que integram a sílaba da LC estão estruturados da seguinte forma (Col-
lischonn & Wetzels, 2016):

(1)
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A sílaba fonológica indicada em (1) é a estrutura-base (Selkirk, 
1982). Seguindo Collischonn & Wetzels (2016), assumimos que o onset 
está diretamente vinculado à(s) consoante(s), enquanto a rima vincula-
-se, primeiramente, a uma mora tanto no núcleo quanto na coda da síla-
ba. A vogal irá sempre ocupar a posição do núcleo, independentemente 
de haver ou não o preenchimento do onset ou da coda. As vogais que 
ocupam a posição do núcleo da sílaba são /i, e, ε, a, ɔ, o u/. Esse modelo 
de sílaba fonológica permite que haja desdobramentos na posição do 
onset, do núcleo ou da coda, onde se desenvolverá a versão complexa 
de cada um.

5.1.1. O onset 

O onset da sílaba é ocupado por uma só consoante, ou, ainda, 
por duas consoantes (C1C2), tal como se pode notar a seguir:

Tabela 5.1a – Onset simples e complexo.
Modelos de Onset

Onset 
simples /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ /f/ /v/ /n/ /m/

Onset 
complexo /pr/, /pl/ /br/, /bl/ /tr/, /tl/ /dr/, /dl/ /kr/, /kl/ /gr/, /gl/ /fr/, /fl/ /vr/,* * *  * *

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Os grupos de onset complexo que não ocorrem na LC foram 
marcados com (*). As outras consoantes que poderiam fazer parte do 
onset (simples ou complexo) foram estes:

Tabela 5.1b – Onset simples e complexo.
Modelos de Onset (cont.)

Onset 
simples /s/ /z/ /l/ /R/ /ʃ/ /ʒ/ /kw/ /gw/

Onset 
complexo *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  *

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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A literatura prevê que os substantivos com onset simples em /ɲ/ 
e /ʎ/ são muito raros entre os falantes brasileiros (Câmara Júnior, [1977] 
2001). Isto também vale em relação à LC.

Para poder prosseguir com a descrição da LC, classificamos as 
consoantes em termos de classes maiores, as quais possuem cada uma um 
valor de sonoridade diferente, que vai determinar a ordem em que apare-
cem em grupos consonânticos, segundo o Sonority Sequencing Principle 
(SSP). Para descrever a LC, os cinco graus de sonoridade propostos por 
Clements & Hume ([1995] 2005) são suficientes, pois eles definem a vo-
gal como o pico da sílaba, dentro da qual as consoantes, que se encontram 
na margem silábica, à direita ou à esquerda, terão seu valor de sonoridade 
aumentado ou reduzido, tal a distância que estejam do núcleo da sílaba. 
Essas classes sonoras são representadas na tabela 5.2: 

Tabela 5.2 – A escala de sonoridade dos segmentos fonológicos.
obstruintes nasais líquidas glides vogais

/p, t, k, b, d, g, f, s, ʃ, v, z, ʒ/ /m, n, ɲ/ /l, ʎ, R/ /ɪ, ʊ/ /i, e, ε, a, ɔ, o, u/
silábico – – – – +
vocálico – – – + +

aproximante – – + + +
sonorante – + + + +
sonoridade 0 1 2 3 4

Fonte: Collischonn & Wetzels (2016, p. 4, adaptado).

Os segmentos obstruintes são os que mais se manifestaram no 
onset (91,70%); as outras consoantes, aliás, aparecem muito pouco 
(8,30%). Os de maior aparição proporcional são as alveolares /t/ e /d/, 
com 11,3% e 11,5%, respectivamente, ao lado da oclusiva velar /k/ (ex-
ceto /kw/), com 10,6%. Nesta mesma ordem, surgem os valores da nasal 
labial /m/, com 8,3%, da fricativa alveolar /s/, com 8,2% e do tepe /ɾ/, 
com 8,1%. A maioria dos demais fonemas consonantais aparece entre 
7,4% e 2,5%, exceto /ʃ/, /ʎ/, / kw/ e /gw/, que ascendem com apenas 1% 
de ocorrência. 

Na primeira posição, o onset complexo é formado por consoan-
tes oclusivas (/p/, /b/, /t/,/d/,/k/, /g/), ou por uma das fricativas labioden-
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tais (/f/ ou /v/). Na segunda posição, por uma das consoantes líquidas 
(/l/ ou /ɾ/). Deles, foram levadas em consideração as consoantes mais 
encontradas nesta posição. São elas: [p] (12, 56%), [b] (5,29%), [k] 
(20,41%), [g] (4,22%), [t] (21,23%), [d] (22,56%), [f] (5,70%) e [v] 
(8,03%). Vemos que o primeiro grupo de sílabas com onset complexo 
forma-se com a junção das plosivas a um tepe; o outro, porém, é instau-
rado por uma plosiva e uma lateral. Os exemplos do primeiro grupo são 
muito mais incidentes que o outro, isto é, 59% de onset complexo era 
formado com /r/, e, em 41%, com /l/. 

A regra já estabelecida confere mais validade ao uso de plosivas 
+ líquidas (/pr/, /tr/,/pl/) que ao das fricativas + líquidas (/fr/, /vr/; /fl/). 
No grupo fricativas + líquidas, por exemplo, encontramos menos de 
100 palavras no corpus, número este que representa a soma de todos 
os pares consonantais possíveis. Entre os itens que não aparecem, por 
exemplo, estão os grupos complexos /vl/, /tl/ e /dl/ (sendo, este último, 
portanto, o mais raro de todos). 

(2) onset simples:
/p/     /b/
panela /panεla/  [pa.ˈnε.lɐ] buriti  /buRiti/     [bu.ɾi.ˈtʃi] 

/t/     /d/
teco /tεko/  [ˈtε.ku]  dívida  /divida/     [ˈdʒi.vi.dɐ]

/k/     /g/
canto /kaNto/  [ˈkɐ͂.tʉ]  (i)garapé*  /gaRapε/     [ga.ɾa.ˈpε]

/f/     /v/ 
forno /foRno/  [ˈfoɣ.nu]  vargem  /vaRʒẽj/     [ˈvaɣ.ʒɨ]*

/s/     /z/    
santo /saNto/  [sɐ͂.tʉ]  Zé  /zε/       [ˈzε]  
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/ʃ/     /ʒ/
chave        /ʃave/    [ˈʃa.vɨ]  gengibre      /ʒeNgibRe/     [ʒẽ.ˈʒi.bɾɨ]

/l/     /R/
lado      /lado/      [ˈla.dʉ] resto      /RεSto/    [ˈRεs.tʉ]

/m/     /n/    
Macapá      /makapa/ [ma.ka.ˈpa] nada      /nada/       [ˈna.dɐ]

(3) onset complexo /C+R/:

/pR/     /bR/
primeiro     /pRimeiRo/ [pɾi.ˈmeɪ.ɾʉ] Brasil     /bRazil/     [bɾa.ˈziw] 

/tR/     /dR/
trinta     /tRiNta/ [ˈtɾĩ.tɐ]  padre      /padRe/     [ˈpa.dɾɨ]

/kR/     /gR/
crente    /kReNte/               [ˈkɾẽn.tʃɨ] gripe    /gRipe/             [ˈgRi.pɨ]

/fR/     /vR/ 
frízer  /fRizeR/   [ˈfRi.zεh] livro     /livRo/       [ˈʎi.vɾʉ]

(4) onset complexo /C+l/:

/pl/     /bl/
placa   /plaka/   [ˈpla.kɐ]  bíblia     /biblia/       [ˈbi.bliɐ] 

/kl/     /gl/ 
claro  /klaRo/  [ˈkla.ɾʉ]  glória    /glɔRia/      [ˈglɔ.ɾiɐ] 

/fl/
bufla  /bufla/  [ˈbu.flɐ] 

Podemos concluir que, num nível mais abstrato da representa-
ção, a estrutura fonológica do onset é praticamente idêntica à do PB 
padrão. Adaptando-se os filtros propostos por Collischonn & Wetzels 
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(2016), podemos formular as restrições de boa-formação do onset silá-
bico da seguinte forma na:

(5)

 a.    b.19             c.20

No filtro indicado em (5b), desconsidera-se o onset complexo 
formado por consoante fricativa coronal, ou com consoante labio-
dental fricativa sonora. Tal manobra permite que apenas /fr/ e /fl/ ocor-
ram no onset complexo da sílaba. Em (5c), excetuam-se os grupos /tl/ 
e /dl/ como possíveis onsets complexos. 

Foram considerados, fonologicamente, os segmentos nasais 
com esta representação: /aN/, /eN/, /iN/, /oN/, /uN/, isto é, com duas 
posições na rima (vogal + N): uma mora vocálica (V-µ), e outra 
mora nasal (N-µ). Assumimos que a realização fonética das vogais 
nasais ([ɐ͂], [ẽj], [ĩ(j)], [õ(w)], [ũ(w)]) admite que estes sejam sons 
dotados do traço de nasalidade ([+nasal]). Um número de regras 
mais ou menos frequentes apaga as consoantes do onset complexo 
ou da coda, criando uma estrutura silábica simplificada na superfí-
cie. Ocorre, então, um núcleo simples ou um núcleo complexo, a 
depender do tipo de rima.

19 No filtro indicado em (5b), desconsidera-se o onset complexo formado por consoante fri-
cativa coronal, ou com labiodental fricativa sonora, com membro posicionado à esquerda. Tal 
manobra permite que apenas /fr/ e /fl/ ocorram no onset complexo da sílaba.
20 Em (5c), excetuam-se os clusters /tl/ e /dl/, como possíveis onsets complexos.
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5.1.2. A rima

5.1.2.1. O núcleo complexo

Aqui, consideramos que o ditongo decrescente V[V+alta] repre-
senta um núcleo complexo (cf. 6a). Por outro lado, a sequência [V+alta]
V (quando tautossilábica) será admitida como um núcleo simples, com 
o glide na posição do onset, como mostrado em (6b):

(6)
a.              b. 

= pau-sa = ja-te 
É muito irregular a manifestação desses grupos sonoros na fala da 

comunidade analisada. O vocalismo /ia/ não ocorre em sílaba tônica, e é bem 
modesto na sílaba átona (93); /io/ surge tão-somente em sílabas átonas (78) e 
/ua/ aparece em ambas as condições, isto é, em tônicas (31) e átonas (14). A 
Tabela 5.3 demonstra a frequência dos ditongos crescentes do corpus.

Tabela 5.3 – A ocorrência de ([alta]V)V em sílabas átonas, ou tônicas.
Grupos vocálicos Tipos de sílabas Total %tônica átona

/ea/ ár[ɪa] 0 4 4 1,75%
/eo/ vid[ɪo] 0 3 3 1,31%
/ɪa/ histór[ɪa] 0 93 93 40,61%
/ɪe/ sér[ɪe] 0 6 6 2,62%
/ɪo/ diár[ɪo] 0 78 78 34,06%
/ao/ -- 0 0 0 0,00%
/oe/ -- 0 0 0 0,00%
/ʊa/ contín[ʊa] 31 14 45 19,65%
/ʊe/ -- 0 0 0 0,00%
/ʊo/ -- 0 0 0 0,00%
Total 31 198 229  
% 13,54% 86,46%  100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
Estatística do Teste: p-valor 0,0001
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Dos 10 ditongos decrescentes orais encontrados no corpus V(-
V[alta]), há severa discrepância entre a incidência de cada um deles. A 
maior diversidade entre os grupos é a supremacia das sílabas tônicas 
(1.891) sobre as átonas (96). O grupo mais incidente é /eu/ (/eʊ/ [ˈmeʊ], 
[pɾo.me.ˈteʊ]), com 840 aparições. Entre as átonas, ocorre /ei/ (leitura 
[leɪ.ˈtu.ɾɐ], benfeitoria [bẽ.feɪ.to.ˈɾi.ɐ], deixaram [deɪ.ˈʃa.ɾɐ͂w]), com 58 
registros. Logo abaixo, há a síntese das ocorrências deste tipo de núcleo 
complexo:

Tabela 5.4. – A ocorrência de V(V[alta]) em sílabas átonas, ou tônicas.

Grupos Vocálicos
Tipos de sílabas

Total %
Tônica Átona

/ai/ p[aɪ] 245 2 247 12,68%
/εi/ id[εɪ]a 9 0 9 0,46%
/ei/ c[eɪ]ta 404 58 462 23,72%
/εu/ chap[εʊ] 0 2 2 0,10%
/eu/ m[eʊ] 854 0 854 43,84%
/ɔi/ d[ɔɪ] 12 0 12 0,62%
/oi/ b[oɪ] 319 12 331 16,99%
/ou/ [oʊ]tro 0 2 2 0,10%
/ui/ f[uɪ] 24 5 29 1,49%

Total 1.867 81 1.948  

% 95,84% 4,16  100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
Estatística do Teste: p-valor 0,0001

O núcleo complexo com ditongo nasal também foi muito re-
corrente na LC (cf. 5.1.2.1. O núcleo complexo). Os ditongos decres-
centes nasais encontrados são apenas [ɐ͂ɪ], [ɐ͂ʊ], [õɪ] e [ũɪ]. Em (7), 
temos sua devida representação: 
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(7)
a.     a’. 

A representação do ditongo nasal.
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Para fechar a discussão relacionada à sílaba da LC, devemos 
descrever, ainda, a estrutura da coda silábica. Isso será feito na próxima 
seção deste trabalho. 

5.1.3. A coda

Como já visto nas seções anteriores, os únicos segmentos que 
podem assumir a posição de coda são /l, N, R, S/. Consideramos, ini-
cialmente, todos os valores em potencial, e escolhemos os mesmos fa-
lantes (quatro para cada um dos três graus de escolaridade), a fim de 
confrontar os resultados. Em seguida, fizemos uma busca no intuito de 
contabilizar as ocorrências de coda simples que aparecem na LC.

Além dos segmentos /l, N, R, S/, a LC traz outros segmentos 
fonológicos na posição de coda simples. Estes casos, porém, são enca-
rados como uma falha estrutural no preenchimento deste espaço da síla-
ba, tal como sugerem Mateus & Andrade (2009). O resultado é a supre-
macia proporcional das realizações de /S/ sobre os demais segmentos. 

Em seguida, fizemos uma nova rodada de buscas para separar 
apenas os dados válidos, excluindo-se os elementos excepcionais. No 
que diz respeito aos segmentos em coda exclusivamente, notamos que 
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eles tendem a cair na fala espontânea de modo persistente, tal como se 
pode verificar na Tabela 5.5 abaixo:

Tabela 5.5 – A ocorrência de coda simples.

Segmento
Coda preenchida 
com consoantes 

permitidas
Segmento

Coda preenchida 
com consoantes 
extrassilábicas 

(epêntese)

Total

Exemplos % Exemplos %
/l/ /animal/ 3,36% /p/ /opisão/ 0,08%
/N/ /ʒaRdiN/ 58,67% /b/ /obiʒεto/ 0,06%
/R/ /taNboR/ 12,80% /t/ /Ritimo/ 0,02%
/S/ /ʒezuS/ 24,99% /d/ /adivogado/ 0,02%

99,82% 0,18% 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Os segmentos /p/, /b/, /t/ e /d/ etc., porém, são admitidos como 
uma falha estrutural no preenchimento do espaço da sílaba, tal como 
sugerem Mateus & Andrade (2009). Em princípio, /l, N, R, S/ podem 
entrar na coda da sílaba, como as alternâncias mostram (/anεw > anelei-
Ro; /RaN > RaneiRo/; /mês > mezeS/ e /amoR > amoRes/), só que, se 
eles ficam na coda, podem sofrer alguma alteração, mas /p/, /b/, /t/ e /d/ 
etc., ao contrário, fazem surgir um núcleo silábico por epêntese, para o 
qual aqueles segmentos funcionarão como seu onset: 

(8)
/CVp/  apto  /apto/  [ˈa.pi.tʉ] 
/CVN/  conto  /koNto/ [ˈkõ.tʉ]
/CVR/  porta  /pɔRta/  [pɔx.ˈtɐ] 
/CVS/  pasta  /paSta/  [ˈpaʃ.tɐ]
/CVl/  calma  /kalma/ [ˈkaw.mɐ]
/CVt/  ritmo  /Ritmo/ [ˈxi.tʃ(i).mʉ]
/CVb/  absurdo /absuRdo/ [a.bi.ˈsuɣ.dʉ]
/CVd/  advogado /advogado/ [a.dʒ(i).vo.ˈga.dʉ]
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Um exemplo de cada uma das ocorrências está acima. Aqui, nós 
nos limitados à discussão dos segmentos que aparecem na coda, isto é, 
/l/, /N/ e /S/. Os ditongos são considerados núcleos complexos, enquan-
to a realização do /R/ foi extensivamente discutida no capítulo anterior. 
(cf. 4.1.8. O segmento /R/) 

5.1.3.1. A coda em /S/

A maior manifestação de coda acontece pela diversidade de rea-
lizações fonéticas expressas de /S/ (5.656). Este, aliás, realiza-se como 
[s] (43,80%), [z] (18,40%) (quando ressilabificado), [ʃ] (19,20%) ou [ʒ] 
(18,50%). Nesta posição, o /S/ interno aparece regularmente, tal como: 
i) alveopalatal surda (go[ʃ]to); ii) alveopalatal sonora ([ˈmeʒ.mʉ]); iii) 
alveolar sonora (mesmo [ˈmez.mʉ]); iv) fricativa glotal (mesmo [ˈmeɦ.
mʉ]); v) zero fonético, ou apagamento (mesmo [meØ.mʉ]). Essas ocor-
rências se alternam na fala dos informantes.

O /S/, esperado em algumas frases, às vezes não aparece (os ve-
lhoØ, os meninoØ, as criançaØ). Ao analisar o mesmo processo no PB, 
Hora & Rodrigues (2014) defendem que há duas regras para justificar 
o apagamento da fricativa coronal. A primeira regra é ativada no nível 
do sintagma nominal, e trata da realização variável do sufixo do plural. 
A segunda regra é fonológica, e também variável, porque exclui o /S/ 
do fim da palavra, seja ele o sufixo plural (a casa ~ as casaØ; o posto 
~ os postoØ), seja ele o último segmento de um item lexical (menos eu 
~ menoØ eu). 

Das realizações possíveis do sintagma nominal as casas gran-
des (que pode aparecer como as casas grandes, as casas grandeØ ou 
as casaØ grandeØ), esta última ocorrência é a mais comum entre os in-
formantes. Os autores consultados mostram também que o /S/ em coda 
desaparece mais em sílabas átonas finais (ônibus ~ ônibuØ; óculos ~ 
óculoØ) do que em sílabas tônicas finais (rapaz ~ paz). No quilombo 
curiauense, portanto, ocorrem exemplos como:
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(9) a. Os menino tá brincando nos terreno de trás [...]

[oʒ meˈninʉØØˈta briˈkɐ͂nuØ nʉʃ teˈxenʉØ diˈtraʃ]

b. Eu sô um dos organizador da festa [...]
[ˈeu ˈsoØũ duz oxganizaˈdoxØ dɐˈfεʃtɐ]

Há dois caminhos a considerar na formulação das ocorrências 
do segmento /S/: um que diz respeito à permanência dele na forma de 
uma de suas realizações fonéticas possíveis ([s], [z], [ʃ] e [ʒ]); e outro 
que se refere ao apagamento total dos traços que o formam (cf. 4.1.7.2. 
/s, z, ʃ, ʒ/ na coda). Em posição de coda interna, a realização de /S/ 
ocorre como [ʃ] ou [ʒ], dependendo do valor positivo ou negativa do 
traço [voz] da consoante que segue:

(10) Vs)ϭ
a.
escola  /eSkɔla/  [iʃ.ˈkɔ.lɐ]  
essas  /εsaS/    [ˈε.sɐʃ]  
pesca   /pεSka/   [ˈpεʃ.kɐ] 
desde  /deSde/   [ˈdeʒ.dʒɨ]  

b. 
as coisa  /aS koiza/ [aʃˈkoɪ.zɐØ]
 essas mesma /εsaS meSma/  [ˈε.saʒˈmeʒ.mɐØ]
as novidade /aS novida/  [aʒnu.vi.ˈda.dʒɨØ]
 
A primeira consideração sobre os itens do grupo (10a) é dizer 

que, em exemplos como escola [iʃˈkɔlɐ], a vogal alta palatal não se 
realiza no plano fonético. Pode-se defender uma silabificação fonoló-
gica do tipo /iS.kɔ.la/. Depois, aplica-se a regra da palatalização, isto 
é, /iʃ.kɔ.la/. Em seguida, cai a vogal /i/ e ocorre a ressilabificação, no 
nível fonético ([ˈʃkɔ.lɐ]). 

Em coda interna, o segmento /S/ ocorre como alveopalatal sur-
da: pesca [ˈpεʃ.kɐ], ou como alveopalatal sonora (desde [ˈdeʒ.dʒɨ]). Nos 
itens do grupo (10b), em final de palavra, /S/ aparece como [ʃ] ou [ʒ]. A 
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consoante coronal sonora [z] surge quando o segmento imediatamente 
seguinte é uma vogal qualquer (os amigo [ʉ.za.ˈmi.gʉ]*, as empregada 
[a.zẽ.pɾe.ˈga.dɐ]*), e a fricativa coronal passa a onset da sílaba seguin-
te, e se sonoriza. 

5.1.3.2. A coda em /l/

Câmara Júnior ([1977] 2001) sustenta que o /l/ é uma consoante 
lateral alveolar, pois a ponta da língua toca ligeiramente essa região, 
enquanto o ar escapa pelos lados da boca. Na posição de onset da sílaba, 
o /l/ realiza-se, frequentemente, como lateral alveolar entre quase todos 
os falantes do PB. Em posição de coda, porém, Câmara Júnior ([1977] 
2001) afirma que esse segmento é realizado como uma variante posicio-
nal. Na posição de coda (interna ou final), o segmento /l/ será realizado 
como uma glide posterior [w] por todos os falantes do quilombo, sem 
distinção quanto ao nível social deles. Em (11a) e (11b), estão arrolados 
alguns exemplos:

(11) Vl)ϭ ~ Vw)ϭ
 a. 
 alma  /alma/  [ˈaw.mɐ]
 alto  /alto/  [ˈaw.tʉ]

culto  /kulto/  [ˈkuw.tʉ]
 cultura   /kultuRa/ [kuw.ˈtu.ɾɐ]

b. 
 final  /final/  [fi.ˈnaw]

mel  /mεl/  [ˈmεw]
fácil  /fasil/  [ˈfa.siw]

 anzol  /aNzɔl/  [ɐ͂.ˈzɔw]
azul  /azul/  [a.ˈzuw]

 
Os fatos de (11a) a (11b) estão muito difundidos nos registros 

relacionados à variação fonética do segmento /l/ (310). Essa consoante 
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é produzida como [w] na posição final da sílaba, e por todos os infor-
mantes, indistintamente. A realização como lateral [l] é mais recorrente 
no onset. (cf. 4.1.4. Os segmentos laterais /l, ʎ/)

O valor dessa ocorrência na coda (/l/ > [w]), para os falantes 
do ensino fundamental, ficam em 20,20%, e, para os do ensino médio, 
em 35,50%. O elevado índice de semivocalização da consoante late-
ral entre gente mais escolarizada deve-se ao fato de que, tanto dentro 
do quilombo quanto fora dele, tal pronúncia ainda é global, isto é, tal 
pronúncia ainda recobre toda a área do Município de Macapá, e é um 
uso praticado em quase todos os lugares da região Norte do Brasil, in-
distintamente. Evitar que se produzisse a consoante lateral como semi-
vogal dorso-labial [w] é, nestas circunstâncias, algo absolutamente im-
possível e improvável no contexto da fala amazônica, pois isso parece 
uma de suas marcas dialetais fundamentais. Outra maneira de encarar a 
dispersão na realização da consoante lateral é quanto à posição dela no 
ambiente da palavra. 

A semivocalização acontece em posição de coda silábica interna 
(13,50%), ou no final da palavra (86,50%). O ambiente de coda final é, 
portanto, o mais favorável à variação. Restava descobrir, então, como estes 
valores estão divididos entre os falantes pesquisados e por que os dados se 
manifestam desse modo. A distribuição das variantes [l] ~ [w] fica assim:

Tabela 5.6 – A ocorrência de semivocalização de /l/, e a variável 
escolaridade dos falantes.

Escolaridade

Posição

TotalInterior de 
palavra Final de palavra

analfabeto 7,10% 37,20% 44,30%
fundamental 1,80% 18,40% 20,20%
médio 4,60% 30,90% 35,50%
Total 13,50% 86,50% 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Esses dados ajudam a confirmar qual tem sido a tendência da la-
teral dentro das numerosas variantes linguísticas faladas no vasto terri-
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tório brasileiro, onde a semivocalização parece comum, e manifesta-se 
de modo bastante persistente (Quednau, 1993; Hora, 2006; Hahn, 2008; 
Collischonn & Quednau, 2008; Nedel, 2009; Brod, 2010). 

Consideramos as três faixas etárias escolhidas. Os analfabetos 
são responsáveis pela maioria de ocorrências totais de semivocaliza-
ção (44,30%), seguidos, de perto, pelos informantes com ensino médio 
(35,50%), e, depois, pelos com ensino fundamental (20,90%). Estes 
dados precisam ser debatidos com atenção. As vogais que precedem 
/l/ em contexto de coda são /a/ (6,90%), /e/ (18,60%) e /i/ (74,50%). A 
vogal palatal alta é a mais incidente de todas, principalmente entre os 
falantes mais escolarizados. No que diz respeito à variável faixa etária 
dos falantes, a distribuição das ocorrências de [w] na coda final aparece 
nesta ordem: de 7 a 29 anos (19,10%), de 30 a 50 (44,90%) e mais de 50 
(46,10%). Os jovens produzem menos semivocalização da consoante 
lateral. Entre os entrevistados idosos, tal emprego dá-se em 46,10% do 
valor total da coda final encontrada no corpus. 

A lateral /l/, quando não vira [w], sofre a velarização [ł] – pelo 
acréscimo do ponto vocálico [dorsal], o qual representa uma articulação 
secundária. No processo de vocalização, o segmento perde o ponto conso-
nântico [coronal], que a caracterizava como consoante, e o resultado é um 
ponto de articulação vocálica velar (= dorsal), que se realiza na coda como 
vogal alta, isto é, [w]. (cf. 7.1.9. A semivocalização /l/ > [w] na coda)

5.1.3.3. A coda em /N/

Em relação às vogais nasais, muitos trabalhos defendem que 
elas derivam de vogal mais arquifonema nasal /N/ (Câmara Júnior 
[1977] 2001), ou, mais recentemente, de vogal mais mora nasal /µ/ 
(Wetzels, 1997). Este último autor mostra quais são as realizações fre-
quentes das vogais nasais no final de palavra no PB, como, por exem-
plo, a representação da nasalidade no fim de palavra (fim /fiN/ [fĩ(j)], 
bom /boN/ [ˈbõ(w)], vem /vẽN/ [vẽ(j)]), ou em seu interior (campo /
kaNpo/ [ˈkɐ͂.pʉ], sombra /soNbRɐ/ [ˈsõ.bɾɐ]). Cabe notar, ainda, que 
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a coda complexa ocorre tal como no PB, mas de modo mais limitado. 
Pertencem a esse tipo de coda os seguintes contextos fonológicos:

(12)
 VN)ϭ  coda nasal simples 

VNS)ϭ  coda nasal + S

Quando descrevemos a distribuição da mora nasal na LC, mos-
tramos que ela aparece nas mesmas condições estruturais propostas por 
Wetzels (1997) para o PB. A coda simples, portanto, forma-se com uma 
mora nasal, representada, fonologicamente, por um elemento de peso, 
a mora, ligada, no nível segmental, ao traço ([nasal]). Para simplificar, 
representaremos a mora nasal com /N/. A coda complexa corresponde à 
junção da referida mora nasal com um /S/. Alguns exemplos de palavras 
com essa ocorrência estão arroladas abaixo:

(13)
a. VN)ϭ
antigo   /aNtʃigo/ [ɐ͂.ˈtʃi.gʉ]
entrada   /eNtRada/ [ẽ.ˈtɾa.dɐ]
emprego  /eNpRego/ [ẽ.ˈpɾe.gʉ]

b. VNS)ϭ
construção  /koNStRusão/  [kõʃtɾuˈsɐ͂ʊ]
transtorno  /tRaNStoRno/  [tɾaʃ.ˈtoɣ.nʉ]
transformação  /tRaNSfoRmasão/ [tɾaʃ.foɣ.ma.ˈsɐ͂ʊ] 

Para terminar esta seção, cabe dizer, ainda, que a realização 
fonética das vogais nasais é quase a mesma que se conhece e está 
descrita acerca das variantes regionais do PB: vem (/veN/ [ˈvẽj]), 
alguém (/algeN/ [aw.ˈgẽj]), além (/aleN/ [a.ˈlẽj]), cantam (/kaNtaN/ 
[ˈkɐ͂.tɐ͂w]), entre outros. (cf. 3.1.2. A realização fonética das vogais 
nasais)
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6. O ACENTO DA LC

A partir do entendimento do acento primário no PB definido 
por Bisol (1992a), observamos que um comportamento idêntico mani-
festa-se na fala do Quilombo do Curiaú, mas, é verdade, com algumas 
diferenças bem pontuais que esperamos destacar nesta seção. O obje-
tivo principal, aqui, é descrever quais as características do acento e as 
implicações que ocorrem no sistema fonológico da variante linguística 
do quilombo curiauense. (cf. 5. A estrutura da sílaba da LC)  

Para levar tal análise a cabo, consideramos, respectivamente, 
os acentos oxítono, paroxítono e proparoxítono (Almeida, 1995). Ado-
tamos o modelo analítico empregado por Bisol (1992a) para dar conta 
da distribuição do acento, e, no tocante à sílaba, as estruturas admiti-
das por Wetzels (2006), e, posteriormente, por Collischonn & Wetzels 
(2016).

6.1. LEDA BISOL (1992, 2010)

Há numerosas abordagens teóricas sobre o acento, mas esta aná-
lise segue o modelo de descrição e de aplicação do acento no PB ado-
tado por Bisol (1992a, 1992b, 1994, 2001). Também colhemos algu-
mas contribuições técnicas de Magalhães (2004, 2008, 2010), Wetzels 
(1991, 1992a, 1993, 2000a, 2000b, 2006) e Hermans & Wetzels (2012), 
porque, entre outras teses, esses autores defendem que sílabas pesadas 
atraem o acento para si, apesar de isso não representar um consenso 
entre os estudiosos da matéria.21 

21 Há alguns autores europeus, como, por exemplo, Andrade & Laks (1992), Pereira (1992, 
1999) e Mateus & Andrade (2009), para quem a morfologia terá forte influência sobre a atribui-
ção do acento em verbos e em não verbos (e não o peso da sílaba propriamente dito). Segundo 
Aquino (2014), esse assunto ainda é bastante controverso na literatura que se constituiu sobre 
o PB, porque não há consenso entre os teóricos sobre o papel do peso silábico na distribuição 
desse acento. Como este trabalho não pretende discorrer sobre essas controvérsias teóricas, a 
presente análise levará em conta as postulações acentuais gerais de Hayes (1980), Bisol (1992a, 
1992b, 1994) e alguns outros.
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A maioria dos teóricos defende que a acentuação dos não verbos 
ocorre no domínio da palavra lexical no PB. Segundo Wetzels (1991, p. 
24), o padrão acentual canônico aí é melhor expresso pelo pé trocaico 
no nível da mora, localizado na margem direita da palavra lexical: ca. 
(dei.ra), ca.(ne.ta), le(gal) etc. (cf. Bisol, 1992a)

Seguindo a proposta métrica de Hayes (1980), Bisol (1992a, 
1992b, 1994) demonstra que, no PB, o acento ocorre por uma regra 
que atua sobre a palavra lexical, pelo acréscimo de uma marca de 
proeminência (*) sobre a sílaba pesada final, isto é, sobre a sílaba de 
rima ramificada. Esta será, portanto, obediente à Regra da Sensibilida-
de Quantitativa (RSQ), para, posteriormente, ocorrer uma Regra Final 
(RF). Podemos demonstrar tal modelo de aplicação com as palavras 
que estão de (1a) a (1c):

(1)
a. ...CV.ˈCVR# 
pomar  /pomaR/ [põ.ˈmah]
mulher  /muʎεR/ [mu.ˈʎεh]
cantor  /katoR/  [kɐ͂.ˈtoh]
radar  /RadaR/ [xa.ˈdah]  

b. ...CV.ˈCVl# 
funil  /funil/  [fu.ˈniw]
azul  /azul/   [a.ˈzuw]
anzol  /aNzɔl/   [ɐ͂.ˈzɔw]
pastel  / paStεl/ [paʃ.ˈtεw]
animal  / animal/ [ɐ͂.nĩ.ˈmaw]

c. ...CV.ˈ(C)VS#
nariz  /naRiS/  [na.ˈɾiʃ]
atroz  /atRɔS/   [a.ˈtɾɔʃ]   
cuscuz  /kuSkuS/ [kuʃ.ˈkuʃ]
capataz  /kapataS/  [ka.pa.ˈtaʃ]
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Nos exemplos arrolados de (1a) a (1c), notamos que as palavras 
em questão apresentam uma sílaba final pesada, isto é, fechada por um 
glide ou por uma consoante. No caso de vogais nasais, por exemplo, 
a sílaba é fechada por uma mora nasal (cf. 6.1.3. A origem do léxico 
curiauense, nota). O molde silábico aí relevante será o CVC, isto é, a 
sílaba pesada que contenha duas moras. Então, os exemplos são estes:

(2) pomar  animal  kapataz 

/pomaR/  /animal/  /kapitaS/  léxico
po.  mar  a. ni. mal ka. pa. taS silabação 

           (*)                           (*)              (*) RSQ
 (.       *)                  ( .      *)          (.    *) RF

                        [põ.ˈmax] [a.nĩ.ˈmaw]  [ka.pa.ˈtaʃ] saída  

Além desses vocáculos, há outros, também oxítonos, que me-
recem maior atenção. São os não verbos que terminam em uma vogal 
acentuada, tal como está demonstrado em (3):

(3)
a.
fubá  /fuba/  [fu.ˈba]  
cajá  /kaʒa/  [ka.ˈʒa]    
beribá  /beRiba/ [bi.ɾi.ˈba] 
tacacá  /takaka/  [ta.ka.ˈka]

b. 
forró  /fɔRɔ/  [fɔ.ˈxɔ] 
vovô  /vovo/  [vo.ˈvo]
capô  /kapo/  [ka.ˈpo]
robô  /Robo/  [xo.ˈbo]
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c.
café  /kafε/  [ka.ˈfε]  
maré  /maRε/  [ma.ˈɾε] 
baré  /baRε/  [ma.ˈɾε] 
jacaré  /ʒakaRε/ [ʒa.ka.ˈɾε] 
picolé  /pikolε/  [pi.ko.ˈlε] 

d. 
caju  /kaʒu/  [ka.ˈʒu]
pacu  /paku/  [pa.ˈku]
xingu  /ʃiNgu/  [ʃĩ.ˈgu]
urubu  /uRubu/  [u.ɾu.ˈbu]
cupuaçu /kupuasu/ [ku.pu.a.ˈsu]

e. 
saci  /sasi/  [sa.ˈsi]
gari  /gaRi/  [ga.ˈɾi]
acari  /akaRi/  [a.ka.ˈɾi]
buriti  /buRitʃi/  [bu.ɾi.ˈtʃi]

As palavras de (3a) a (3e), tal como os não verbos em (1), não 
possuem vogal temática. Segundo Bisol (1992a), o grupo acima integra 
um conjunto muito grande de palavras de variada origem (latinas, indí-
genas, africanas, e outras), que foram, no correr dos séculos, absorvidas 
pelo léxico do PB (Araújo et al., 2009), e sobre as quais vigora um 
processo de acentuação especial (Robl, 1985). Essas palavras recebem 
acento em razão de uma consoante abstrata (C), que preenche o espaço 
pós-nuclear da rima (Halle & Vergnaud, 1987). A referida consoante 
sempre se manifesta na derivação:

(4)
maracujá   jabuti

 maracuja+(z)+eiro  buriti+(z)+eiro 
 maracuja+(z)+inho  buriti+(z)+al
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picolé    forró
picole+(z)+eiro   forro+(z)+ão

 picole+(z)+inho   forro+(z)+eiro
 
urubu
urubu+(z)+eiro 

 urubu+(z)+inho

Palavras nessas condições, isto é, com o radical terminado em 
vogal – ou seja, sem vogal temática – têm uma consoante abstrata na 
coda. “No nível da palavra não derivada, a consoante abstrata, que ainda 
se encontra na posição de rima, nuC, cafeC, apaga-se por convenção” 
(Bisol, 1992a, p. 75). Em seguida, a autora explica que, pelo processo 
da ressilabificação, tal consoante abstrata passa a ocupar a posição de 
onset da sílaba, e ela ascende à superfície, tal como ocorre às palavras 
maracujazeiro e cafeteira. Na derivação, o processo realiza-se em ci-
clos distintos, isto é:

(5)
       Ciclo 1 
maracujá     picolé buriti  
/maRakujaC/   /pikolɛC/ /buRitiC/ Léxico
ma.Ra.ku.ʒaC   pi.ko.lɛC bu.Ri.tiC Silabação
       ( *)             (*  )           (*  )  Pé 
(.    .    .     *) (.  .  .   *  ) (  . .  .  *   )  Regra Final 

Queda da consoan-
te abstrata no final 
da palavra (por  
convenção.)

[ma.ra.ku.‘ʒa Ø]    [pi.ko.‘lɛ Ø]        [bu.ri.‘tʃi Ø]
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 Ciclo 1     /maRacuʒaC/+/zeiRo/
Silabação   /ma.Ra.ku.ʒaC/+/zei.Ro/ 

           ( * )
Ciclo 2:  apagamento da estrutura métrica (por convenção)
     /maRakuʒaC+zeiro/
Associação (zàC):  maRakuʒazeiro           

 Silabação   ma.Ra.ku.ʒa.zei.ro 
 pé binário                      (*   .)
 RF    ( .    .   .    .   *   .)
     [ma.ɾa.ku.ʒa.ˈzeɪ.ɾʉ]        

No ciclo 1, forma-se o ambiente para a aplicação da regra de 
acento (1ª. Regra), e obtém-se, por exemplo, a acentuação de maracujá, 
picolé e buriti. Por convenção, a consoante abstrata encontra-se apaga-
da. No entanto, a partir do ciclo 2, os sufixos cíclicos são introduzidos 
– o que faz com que a estrutura prosódica do ciclo prévio seja apagada. 
Depois, a formação do pé binário trocaico redefine a nova acentuação 
da palavra agora derivada: maracuja+zeiro, picolé+zeiro e buriti+zei-
ro. Portanto, no caso de palavras em que a última sílaba não seja pesada 
mas leve, o acento irá recair sobre a segunda sílaba, a contar da borda 
direita, tal como maracujazeiro, ou ainda em: 

(6)
/kaz+a/  /sidad+e/  /eskɔl+a/ léxico
ka.za   si.da.de    es.kɔ.la silabação
(*   .)        (*   .)       (*    .) pé binário    
(*    )     (.    *  .)   ( .   *   .) RF
[ˈka.zɐ]  [si.ˈda.dʒɨ]  [iʃ.ˈkɔ.lɐ] saída

Nessas palavras, ocorre a silabação, seguida pelas regras acen-
tuais: uma que forma o pé métrico binário (*   .), e outra que coloca em 
evidência o acento primário (RF). 
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6.1.1. A extrametricidade

Outro grupo de palavras que segue essa mesma orientação são 
as que, mesmo terminando por consoante na rima (lápis, caráter, útil 
etc.) são consideradas leves, “[...] em virtude da invisibilidade da con-
soante final”. (Bisol, 1992a, p. 70). Neste caso, ocorre o processo de 
extrametricidade do elemento final no domínio acentual:

(7)  lápis  éter  útil  

lapi<s>   ete<R>     uti<l>  léxico 
la.pi<s>  e.te<R>    u.ti<l>  silabação
(*  .)  (*   .)   (*  .)  pé binário
(*    .)  (*   . )   (*  .)  RF

[ˈla.piʃ]  [ˈε.tεh]   [ˈu.tʃiw]

Integração 
da C ex-
tramétrica

Quando se formam os constituintes prosódicos nessas palavras, 
manifesta-se uma consoante marcada lexicalmente como extramétrica, 
e invisível, portanto, à 1ª. regra do acento. “São poucas as palavras que 
recebem a marca da extrametricidade de sílaba com consoante final” 
(Bisol, 1992a, p. 76). Para completar esses casos, há ainda as palavras 
com acento na terceira sílaba (as proparoxítonas). Elas sofrem, no nível 
lexical, a extrametricidade da sílaba final. Pela invisibilidade desta, o 
acento coloca-se na segunda sílaba da sequência métrica. Com a in-
tegração da sílaba extramétrica, o acento superficializa-se na terceira 
sílaba, a partir do lado direito da palavra. Então:

(8)  pálido  mínimo  médico  
pali<do> mini<mo> mεdi<ko> léxico

              pa.li<do> mi.ni<mo> mε.di<ko>         silabação
  (*   .)  (*    .)  (  *   .)  pé binário

(*   . )  (*    .)  (  *   .)  RF
(   *   .   . ) (    *   .    . ) (  *      .    . ) Integração   

da ϭ ex-
tramétrica

[ˈpa.ʎi.dʉ] [ˈmi.ni.mʉ] [ˈmε.dʒi.kʉ] Saída 

saída
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Pela existência de uma sílaba extramétrica, é preciso considerar 
o princípio da adjunção da sílaba perdida, que, segundo Hayes (1980), 
junta-se a um pé métrico como seu membro débil, ou seja, mais fraco. 
No caso do PB, essa estratégia harmoniza-se perfeitamente à restrição 
da janela de três sílabas, por meio da qual o acento só atinge, no máxi-
mo, a terceira sílaba a partir da borda direita da palavra lexical. 

6.1.2. A definição do acento na LC

Nessa parte, faremos um estudo descritivo do acento na palavra 
curiauense. A base para essa discussão provém de pressupostos acen-
tuais pertencentes à literatura do PB. Aqui, vemos quais os padrões 
acentos regulares e irregulares – em busca de convergências e diver-
gências com as postulações já disponíveis sobre o PB. (cf. 5.1. A estru-
tura da sílaba da LC)

Para realizar o objetivo específico acima proposto, todos os não 
verbos curiauenses foram selecionados, automaticamente, com auxílio 
de um programa que ordena e quantifica os vocábulos disponíveis no 
corpus da LC (TextMeter). Em seguida, os não verbos repetidos são 
desconsiderados, enquanto os dados autênticos vêm agrupados de acor-
do com o tipo de sílaba final que manifestam, segundo a noção de acen-
to regular ou irregular  que expressam. 

Não existe, até o presente momento, nenhuma pesquisa sobre o 
acento, que tenha, como objeto de interesse, a descrição dos falantes da 
macrorregião da Amazônia Legal – formada pelos nove estados brasi-
leiros que oficialmente a constituem – dentre os quais se encontram o 
Estado do Amapá, sua Capital, Macapá, e, obviamente, o território geo-
linguístico aqui investigado, isto é, o Quilombo do Curiaú. (cf. 2.1.1.1. 
O universo social e a amostra coletada)

6.1.3. A origem do léxico curiauense

Sobre o léxico do Quilombo do Curiaú, algumas observações 
são importantes. Uma delas é a que diz respeito à origem desse léxico, 
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porque as constantes correntes migratórios no território brasileiro con-
tribuíram para a ampliação e variação do léxical. Os falantes do Qui-
lombo do Curiaú utilizam: i) nomes de origem portuguesa (96,80%); ii) 
nomes de procedência indígena (2,25%); iii) nomes africanos (0,84%); 
e iv) nomes de outra origem etimológica, como inglesa e a francesa  
(0,11%). Então, a base do léxico da LC provém de palavras de origem:

(9)
portuguesa (96,80%)   africana (0,84%)
casamento    bagunça
condição    lundum

indígena (2,25%)   inglesa (0,11%)
tucunaré    stop
paxiúba     clube

Como demonstrado em (9), a influência da origem das palavras 
na totalidade do léxico na comunidade curiauense contribui pouco para 
a instauração de um acento diferente em comparação com o PB. Certas 
palavras de origem indígena e africana (Robl, 1985) perderam muito 
de sua sonoridade originária no correr dos séculos, e desapareceram 
quase completamente, sem deixar vestígios mais notáveis, senão em 
poucos itens lexicais disponíveis na cultura essencialmente oral dessas 
populações (Nina Rodrigues [1933] 2010). Os substantivos, adjetivos e 
advérbios mostram a seguinte condição acentual (cf. Anexo B):

Tabela 6.1 – As palavras oxítonas com sílaba final fechada.
Acento regular

Contexto Exemplo n. %
Ditongo oral chapéu 22 1,85%
Ditongo nasal ladrão 239 20,13%

CVl# funil 125 10,53%
CVN# jardim 555 46,76%
CVR# pomar 56 4,72%
CVS# nariz 109 9,18%

Vogal nasal irmã 41 3,45%
Total 1.187 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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São consideradas, na Tabela 6.1, as palavras oxítonas com 
sílaba final fechada. As sílabas selecionadas são as que terminam 
em Ditongo oral, Ditongo nasal, CVl#, CVN#, CVR# e CVS# e Vo-
gal nasal. Esses substantivos e adjetivos são admitidos, portanto, 
com acento regular. As sílabas da Vogal nasal (irmã) e do Ditongo 
nasal (irmão) pertencem a esse mesmo grupo, sem maiores distin-
ções estruturais. Para completar o modelo, são listadas, também, as 
palavras que terminam em sílaba final aberta (CV#), com acento 
irregular. Então:

Tabela 6.2 – As palavras oxítonas com sílaba final aberta.
Acento irregular

Contexto Exemplo n. %
CV# jacaré 206 100,00%

Total 206 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

A maioria das palavras encontradas no corpus apresenta o acen-
to paroxítono. A quantidade desses substantivos e adjetivos é de 3.413 
casos. Tais palavras estão distribuídas em dois grupos: i) os substan-
tivos e os adjetivos, com acentuação regular, representam a maioria 
dos casos (3.358 ocorrências), e equivalem a 98,39% do total; e ii) os 
substantivos e os adjetivos, com acentuação irregular (55 ocorrências), 
equivalem a 1,61% desses registros. Os dados estão separados nas Ta-
belas 6.3 e 6.4 abaixo:

Tabela 6.3 – As palavras paroxítonas com sílaba final aberta.
Acento regular

Contexto Exemplo n. %
CV# casa/caneta 3.358

Total 3.358 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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As palavras paroxítonas com sílaba final fechada estão assim 
distribuídas:

Tabela 6.4 – As palavras paroxítonas com sílaba final fechada.
Acento irregular

Contexto Exemplo n. %

Vl# móvel 3 5,45%
VN# viagem 41 74,55%
VR# frízer 7 12,73%
VS# bônus 4 7,27%

Total 55 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

A Tabela 6.4 mostra que a quantidade de terminações silábicas 
é muito reduzida. Entre elas, está a sílaba VS#, que aparece no corpus 
apenas 7 vezes. As únicas palavras encontradas são ônus (2), bônus (1) 
e vírus (1), mas não se descarta a existência de tantas outras que já po-
dem ter vida corrente na expressão dos falantes, mas, por alguma razão, 
não apareceram durante as entrevistas.. 

Quanto às palavras proparoxítonas, sua quantidade total é de 
542, distribuídas em não verbos com sílaba final fechada (/Vl#/, /VN#/ 
ou /VS#/), que totalizam 2,40% dos casos, e não verbos com sílaba final 
aberta (/CV#/ ou /V.C(i)V#/), que totalizam 97,60% do total de ocor-
rências, tal como se pode verificar a seguir:  

Tabela 6.5 – As palavras proparoxítonas com sílaba final fechada.
Acento irregular

Contexto Exemplo n. %

Vl# álcool 1 5,77%
VN# jóvison 4 78,85%
VS# ônibus 8 13,46%
VR# -- 0 0,00%

Total 13 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Entre as proparoxítonas, não são abundantes os itens lexicais 
que trazem uma sílaba final fechada por consoante (VC{l, N, S, R}). 
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Quando a sílaba final termina por vogal, no entanto, os resultados são 
mais expressivos, tal como se pode ver a seguir:

Tabela 6.6 – As palavras proparoxítonas com sílaba final aberta.
Acento irregular

Contexto Exemplo n. %
CV# dúvida 308 58,22%

V.C(i)V# balneário 221 41,78%
Total 529 100,00%
Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

As palavras paroxítonas são, segundo a Tabela 6.3, as mais re-
correntes de todas (3.358). Elas representam 53,82% do total de todos 
os não verbos. Depois, vêm os valores sobre a quantidade de monossí-
labos tônicos (27,49%) e de oxítonos (18,04%), subdivididos em síla-
bas abertas (3.358) e fechadas (55), que são mostrados nas Tabelas 6.3 
e 6.4, respectivamente. As palavras de origem africana possuem sílabas 
finais geralmente abertas:

(10) ...ˈCV(C).CV#
samba  /saNba/  [ˈsɐ͂.bɐ]  
farofa  /faRɔfa/  [fa.ˈɾɔ.fɐ]
banana /banana/ [bɐ͂.ˈnã.nɐ]
batuque /batuke/  [ba.ˈtu.kɨ] 
quilombo /kiloNbo/ [ki.ˈlõ.bʉ] 
bagunça /baguNsa/ [ba.ˈgũ.sɐ] 
capoeira /kapueiRa/ [ka.pu.ˈeɪ.ɾɐ] 
moleque /molεke/ [mu.ˈlε.kɨ]
macaco /makako/ [ma.ˈka.kʉ]
mandinga /maNdiNga/ [mɐ͂.ˈdĩ.gɐ]

Como a sílaba final das palavras em (10) é aberta (ou leve), o acen-
to recua para a sílaba seguinte, formando um pé trocaico (*   .). A sílaba em 
que tal tipo de acentuação incide pode ser pesada (samba) ou leve (batu-
que), tal como se observa no PB. No corpus dessa pesquisa, os vocábulos de 
origem africana com sílaba final fechada são apenas dois, os quais atraem 
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o acento da palavra na última sílaba (cf. 5.1.2.1. O núcleo complexo). Isso 
demonstra que os não verbos de origem africana falados pelos quilombolas 
curiauenses também são sensíveis ao peso silábico, tal como entende Bisol 
(1992a, 1992b) em relação à sílaba final pesada de muitas palavras do PB. 
Os dois itens lexicais estão listados em (11) e (12):

(11) ...ˈCVV#
berimbau /beRiNbau/ [be.ɾĩ.ˈbaʊ]

(12) ...ˈVC#
tambor /taNboR/ [tɐ͂.ˈboh]

Como já mencionado, esses dois vocábulos são os únicos nomes 
oxítonos de origem africana nos registros gravados da LC. Não ocor-
rem, aí, palavras com sílaba aberta final acentuada (com, por exemplo, 
candomblé, acarajé, dendê, e outras). Além disso, são poucos os itens 
morfológicos de origem indígena (22), com uma vogal plena na sílaba 
final. A lista exaustiva das palavras desse tipo está presente em (13):
  
  (13) ...ˈCV#
  a.     
  cajá  /kaʒa/  [ka.ˈʒa]   
  uaçá  /uasa/  [ua.ˈsa]

piquiá  /pikia/  [pi.ki.ˈa]
Araxá   /aRaʃa/  [a.ɾa.ˈʃa]
Curuá  /kuRua/  [ku.ɾu.ˈa]
Aturiá  /atuRia/  [a.tu.ɾi.ˈa]
Jandiá   /ʒaNdʒia/ [ʒɐ͂.dʒiˈ.a]
tracajá  /tRakaʒa/ [tɾa.kaˈʒa]
Juminá  /ʒumina/ [ʒũ.mĩ.ˈna]
Amapá  /amapa/  [ɐ͂.ma.ˈpa]
Maracá  /maRaka/ [ma.ɾa.ˈka]
Mucajá  /mukaʒa/ [mu.ka.ˈʒa]
Macapá  /makapa/ [ma.ka.ˈpa]
Piaçacá  /piasaka/ [pi.a.sa.ˈka]

  maracujá /maRakuʒa/ [ma.ɾa.ku.ˈʒa]  
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  b.
  tatu  /tatu/  [ta.ˈtu]
  Cumaú  /kumau/ [kũ.ma.ˈu]   
  Curiaú  /kuRiau/ [ku.ɾi.a.ˈu]  
  Mutucu  /mutuku/ [mu.tu.ˈku]

cupuaçu /kupuasu/ [ku.pu.aˈsu]
Sucuriju /sukuRiʒu/ [su.ku.ɾi.ˈʒu]
Iratapuru  /iRatapuku/ [i.ɾa.ta.pu.ˈku] 
Manacapuru /manakapuRu/ [mɐ͂.na.ka.pu.ˈɾu]
Anauarapucu /anauaRapuku/ [ɐ͂.naʊ.a.ɾa.pu.ˈku]

  c. 
Ipê  /ipe/  [i.ˈpe]
Ambé  /aNbε/  [ɐ͂.ˈbε]

  jacaré  /ʒakaRε/ [ʒa.ka.ˈɾε]  
  igarapé  /igaRapε/ [i.ga.ɾa.ˈpε]
  tucunaré /tukunaRε/ [tu.kũ.na.ˈɾε]

Cassiporé /kasipɔRε/ [ka.si.pɔ.ˈɾε]
  
  d.
  açaí  /asai/  [a.sa.ˈi]

Jari  /ʒaRi/  [ʒa.ˈɾi]
Pacuí  /pakui/  [pa.ku.ˈi]

  tipiti  /tʃipi.tʃi/  [tʃi.pi.ˈtʃi]
  buriti  /buRitʃi/  [bu.ɾi.ˈtʃi]
  jabuti  /ʒabutʃi/  [ʒa.bu.ˈtʃi]
  tucupi  /tukupi/  [tu.ku.ˈpi]
  miriti  /miRitʃi/ [mi.ɾi.ˈtʃi]
  Cajari   /kaʒaRi/ [ka.ʒa.ˈɾi]

Waiãpi   /uaiaNpi/ [u.ai.ɐ͂.ˈpi]
Galibi  /galibi/  [ga.ʎi.ˈbi]

  Cupixi  /kupiʃi/  [ku.pi.ˈʃi]
Cunani   /kunani/ [kũ.nã.ˈni] 

  Matapi  /matapi/ [ma.ta.ˈpi]
  Camaipi /kamaipi/ [kɐ͂.mai.ˈpi]
  Macacoari /makakoaRi/ [ma.ka.ku.a.ˈɾi]
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Não há, nos dados acima coletados, nenhum exemplo de pa-
lavra indígena com a última sílaba fechada, apesar de reconhecermos 
que esses substantivos existem nas muitas línguas indígenas brasileiras, 
sobretudo quando terminados em mora nasal (por exemplo, urucum, 
maruanum, mutum, mirim, micuim etc.), os quais fazem parte do léxico 
do PB. 

Como Bisol (1992a) e Wetzels (1991, 1992) explicam na pro-
posta teórica que cada um defende sobre o acento para o PB, também 
assumimos que a melhor maneira de interpretar o acento na sílaba final 
das palavras ditas no Quilombo do Curiaú será aceitar que elas sejam 
sensíveis, em algum nível, ao peso silábico. Não encontramos nenhuma 
palavra indígena com rima pesada na antepenúltima sílaba, ou, mesmo, 
na penúltima sílaba:

(14)
  açucena /asusẽna/ [a.su.ˈsẽ.nɐ] 
  jararaca /ʒaRaRaka/ [ʒa.ɾa.ˈɾa.kɐ] 
  paxiúba /paʃiuba/ [pa.ʃi.ˈu.bɐ]
  picuinha /pikuiɲa/ [pi.ku.ˈĩ.ɲɐ]
  Pracuúba /pɾakuuba/ [pɾa.ku.ˈu.bɐ]

O último grupo de não verbos selecionados segundo sua eti-
mologia não portuguesa é o de substantivos da língua inglesa/francesa 
(0,11%). Eles aparecem em quantidade muito inferior em relação aos 
nomes de origem indígena (2,25%) e africana (0,84%). Trata-se de uma 
lista pequena de itens lexicais, os quais estão disponíveis em (15):
  

(15)
chip  /ʃip/ [ˈʃi.pi ]  
club  /klub/ [ˈklu.bi ] 
stop     /stɔp/ [ˈʃtɔ.pi ]
miss   /mis/ [ˈmi.si ] 
shopp  /ʃop/ [ˈʃo.pi ] 
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As palavras em (15), que são todas monossílabas CVC na lín-
gua de origem, recebem acento pelo fato de que todos os vocábulos 
lexicais do PB devem receber um acento primário. A vogal alta final é 
epentética, e motivada em razão de que o PB não tolerar, na coda silá-
bica, consoantes não soantes, exceto o /S/. (cf. 5.1.3.1. A coda em /S/) 

Deste modo, estas palavras se manifestam com acento pré-fi-
nal na superfície. No caso de miss [ˈmi.si], por exemplo, o [i] final que 
sempre se ouve nas variantes regionais do PB é um caso de hipercorre-
ção lexical: razão por que nos parece mais apropriado lexicalizá-lo. Os 
substantivos frizzer /fRizεR/ e melody /mεlodi/ são formas de acentua-
ção marcada no PB. Tais casos estão assim descritos:

  (16)
melodi    frizεr  
mεlo<di>   frizε <r> léxico
mε.lo<di>   fri.zε<r> silabação
(*    .)    (*   .)  pé binário
(*    .)    (*   .)  RF
(*    .     . )   (*   .     ) integração do ele- 

       mento extramétrico
[ˈmε.lɔ.dʒi]   [ˈfɾi.zεh] saída

Em melody e frizzer, respectivamente, a sílaba final (<di>) e a 
consoante final (/R/) são consideradas extramétricas para a atribuição 
do acento, ou seja, são invisíveis para a contagem das moras. Depois da 
formação dos constituintes prosódicos (Nespor & Vogel, 1986), esses 
mesmos elementos outrora desconsiderados devem ressurgir, e, depois, 
passar a recompor a palavra no mesmo espaço de onde foram inicial-
mente excluídos. (cf. 6.1.1. A extrametricidade) 

6.1.4. As palavras oxítonas

As palavras registradas nas gravações feitas dentro do Quilom-
bo do Curiaú são admitidas nas três posições básicas de acento já de-
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finidas acima. A primeira dessas posições encontra-se na borda direita 
da palavra fonológica. As palavras encontradas são definidas de acordo 
com a estrutura da sílaba que aí ocorre, isto é, como sílabas abertas (V, 
CV, CCV), ou como fechadas (VV, VC, CCVC etc.). 

Durante as buscas, encontramos e selecionamos 1.393 substan-
tivos e adjetivos oxítonos. Esses vocábulos são admitidos, então, como 
não verbos com sílaba final fechada (ou pesada) e com sílaba final aberta 
(ou leve), e ficam assim distribuídos: CVl# (10,53%), CVN# (46,76%), 
CVR# (4,72%), CVS# (16,01%), Ditongo oral (1,85%), Ditongo nasal 
(20,13%) e Vogal nasal (0,40%). Desta feita, a sílaba pesada (com rima 
ramificada) aparece de (17a) a (17f): 

(17) 
a. ...ˈVl#
motel  /motεl/  [mo.ˈtεw]
tacombol /takoNbɔl/ [ta.kõ.ˈbɔw]
dominical /dominikal/ [dõ.mĩ.nĩ.ˈkaw] 

b. ...ˈVN#
fórum  /fɔRuN/ [ˈfɔ.ɾuØ]
Darlan /daRlaN/ [dax.ˈlɐ͂]
jerimum /ʒeRimuN/ [ʒe.ɾĩ.ˈmũ]

c. ...ˈVR#
amor  /amoR/  [a.ˈmoØ]
mulher /muʎεR/ [mu.ˈʎεØ]
professor /pRofesoR/ [pɾo.fe.ˈsoØ]

d. ...CV.CVS#
cruz  /kRuS/  [kɾuʃ]
Jesus  /ʒezuS/  [ʒe.ˈzuʃ]
capuz  /kapuS/  [ka.ˈpuʃ]
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e. Ditongo oral#
museu /muzeu/ [mu.ˈzeʊ]

f. Ditongo nasal#
pião  /pião/  [pi.ˈɐ͂ʊ]
aviões  /aviõiS/  [a.vi.ˈõɪʃ]
campeão /kaNpeão/ [kɐ͂.pi.ˈɐ͂ʊ]

Os vocábulos que, no PB, recebem o sufixo <-inho> (ou <-zi-
nho>) tem o acento na penúltima sílaba da palavra (queridinho), tal 
como determina a regra. No entanto, em decorrência de um processo 
fonológico que apaga o núcleo da sílaba átona final, o onset da últi-
ma sílaba apagada preenche a coda da sílaba antecedente, sob a forma 
de um arquifonema nasal, constituindo, portanto, uma sílaba pesada na 
posição final (queridinho ~ queridim /ke.Ri.ˈdiN/), sobre a qual, final-
mente, recai o acento. Há outros exemplos: 

(18) ...CV.C[ĩ]+N#
facinho  facim*  /fasiN/  [fa.ˈsĩØ]
fiapinho  fiapim*  /fiapiN/  [fi.a.ˈpĩØ]
rapazinho rapazim* /rapaziN/ [ha.pa.ˈzĩØ]
queridinho queridim* /keRidʒiN/ [ke.ɾi.ˈdʒĩØ]
branquinho branquim* /bRaNkiN/ [bɾɐ͂.ˈkĩØ]
amarelinho amarelim* /amaReliN/ [a.ma.ɾε.ˈʎĩØ]

Em (18), não há nenhuma diferença clara entre a pronúncia da 
sílaba final nessas palavras e a sílaba final em não verbos como cupim, 
amendoim, bandolim etc. No PB, essas últimas palavras podem ter uma 
consoante nasal final palatal ou não (por exemplo: [ku.ˈpĩ], ou [ku.ˈpĩ{j, 
ɲ}]). Na verdade, as palavras em (18) sempre mantêm uma vogal nasal 
depois do apagamento da vogal /o/.
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(19)
casinho  casim*  /kaziN/  [ka.ˈzĩØ]
barzinho barzim* /baRziN/ [bah.ˈzĩØ]
cheirinho cherim* /ʃeRiN/  [ʃe.ˈɾĩØ]
negrinho neguim* /negiN/  [ne.ˈgĩØ]
negocinho negocim* /nεgɔsiN/ [nε.gɔ.ˈsĩØ]
barbudinho barbudim* /baRbudiN/ [bah.bu.ˈdʒĩØ]

Para esses e outros itens lexicais curiauenses que seguem a regra 
ilustrada em (19), não há uma variante sem a palatal final com vogal final 
oral (por exemplo: casinho > casi* , barzinho > barzi*, cheirinho > chei-
ri* etc.). O apagamento do /o/ final vai ligar a consoante palatal à coda da 
sílaba onde ela não pode manter o ponto de articulação, e transforma-se, 
depois, em uma mora nasal /N/: casim, barzim, cheirim etc. (cf. 5.1.3.3. 
A coda em /N/). Quanto à regra do acento, esses exemplos seguem a nor-
ma que Bisol (1992a, 1994) previu na ocasião em que explicou a atribui-
ção do acento em palavras oxítonas com sílaba final pesada. 

Uma redução do número de sílabas também acontece em outras 
palavras cuja última sílaba tem um onset nasal palatal, que não faz parte 
do sufixo diminutivo, e, também, quando a última sílaba aberta tem onset 
/d/ depois de uma coda nasal. Existe, por exemplo, para elementos como 
legenda, a pronúncia lege[Ø]na*, como em escrevendo > escreve[Ø]no*. 

(20) ... Vàɲ{o,a}# > [Vàɲ]#
sonho  som*  /soN/  [ˈsõ(w)]
tamanho tamam* /tamaN/  [tɐ͂.ˈmã]
estranho estram* /eStRaN/ [iʃ.ˈtɾɐ͂]
desenho desem*  /dεzeN/  [dε.ˈzẽj]

(21)
legenda legem*  /lεʒeN/  [lε.ˈʒẽj]
fazenda fazem*  /fazeN/  [fa.ˈʒẽj]

Os exemplos em (20) e (21) são parecidos aos de (19). Mas a 
diferença entre eles é que aqueles primeiros ocorrem de modo bastante 
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forçado. Nestas palavras, o apagamento da última sílaba não é tão sis-
temático como nas terminadas em <-inho> e <zinho>. Nos dois casos, 
o acento mantém-se na sílaba originalmente acentuada. Quando se dá 
o apagamento da vogal final, a sílaba originalmente pré-final fecha-se 
com a consoante (e, em seguida, recebe o acento por ser pesada).

Levando-se em conta o modelo exposto, há duas ocorrências de 
acento oxítono nas palavras curiauenses: i) quando a sílaba final de um não 
verbo tiver uma rima ramificada, como no modelo CVC# (tambor); ou ii) 
quando o não verbo terminar em vogal atemática: ...V# (dendê, curió, tipiti 
etc.). Com a configuração (i), as sílabas fechadas são as seguintes:

(22) ...ˈVN#    
irmã  /iRmaN/ [iɣ.ˈmɐ͂]
manhã  /maɲaN/ [mɐ͂.ˈɲɐ͂]
amanhã  /amaɲaN/ [ɐ͂.mɐ͂.ˈɲɐ͂] 

Essas são as únicas palavras que aparecem com a sílaba ˈVN#. 
Consideramos que a vogal final aí somente é nasal por influência da 
mora nasal lexical, a qual não se realiza na superfície, mas produz um 
elemento de peso suplementar, dando origem a uma sílaba final pesada, 
e, esta, por sua vez, atrairá o acento da palavra para si. 

(23) ...ˈCVR#
  amor  /amoR/  [a.ˈmo*]
  mulher  /muʎεR/ [mu.ˈʎε*]

Nesse grupo de oxítonas, a sílaba final continuará pesada, ape-
sar de a consoante que preenche a rima ter sido, opcionalmente, apa-
gada na superfície [*]. O apagamento de /R/ na fronteira da sílaba final 
é uma questão bastante recorrente na LC. No PB, aliás, tal fenômeno 
aparece já citado em alguns trabalhos, tais como os de Callou, Leite 
& Moraes (1997, 2003), o de Martins (2001) e o de Hora, Cardoso & 
Pedroza (2010) e outros. Os informantes curiauenses às vezes falam, no 
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processo de derivação, ba(*)zinho, mulhe(*)zinha, amo(*)zinho, ou – 
apagando-se a sílaba átona final – ba(*)zim, mulhe(*)zim, amo(*)zim. 

Os quilombolas curiauenses também dizem carta (ca*ta), o que 
mostra que a regra não somente se aplica à sílaba final, mas à coda 
silábica em geral. O que importa para manter um /R/ forte em coda, 
na representação lexical, é, entre outras, a forma do pl. (bar > bares, 
mar > mares, cor > cores etc.), que, sem dúvida alguma, reclamará a 
existência da mesma consoante que terá, em algum momento, desapa-
recido. (cf. 4.1.8. O segmento /R/)

Além disto, é importante saber que o apagamento de /R/ em 
coda é variável. Isso representa mais uma pista para o falante do qui-
lombo reconstruir o /R/ lexical. A acentuação da palavra, agora, ficará 
por conta da sílaba pesada final. Os segmentos /s, z/ (na posição 
pré-consonantal ou em final de morfema) são representados, fonolo-
gicamente, por /S/. Eles apareceram 2.767 vezes ao longo do corpus:

(24) ...CVS#
 Jesus  /ʒezuS/  [ʒe.ˈzuʃ]
 blitz  /bli.tS/  [ˈbli. tʃ(i)ʃ]
 rapaz  /RapaS/  [ha.ˈpaʃ]

O número dessas ocorrências não é expressivo (1.393), nem sua 
variedade global (menos de dez palavras ao todo, as quais se repetem ao 
longo do corpus). Isso demonstra que a ocorrência de substantivos com 
a sílaba final fechada (/VS#/) ainda é algo muito restrito. Até mesmo no 
PB, por exemplo, a quantidade de itens lexicais com esse tipo de sílaba 
é bem reduzida. Além desses exemplos, o outro contexto final que gera 
acento oxítono é:

(25) ...ˈCVl#
 prol  /pRɔl/  [ˈpɾɔw]

atual  /atual/  [a.tu.ˈaw]
 bacharel /baʃaRεl/ [ba.ʃa.ˈɾεw]
 tacombol /takoNbɔl/ [ta.kõ.ˈbɔw]
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São poucas as palavras que terminam em sílaba ˈVl#. Na coda, 
o /l/ sofre uma semivogalização muito variável. Quanto ao peso silábi-
co, portanto, essa mudança de realização dos segmentos faz com que 
ocorra uma sílaba com ditongo (VV), que, mesmo assim, não irá com-
prometer efetivamente o peso da sílaba final (tacombol /takoNˈbɔl/ [ta.
kõ.ˈbɔw]), ainda assim fechada e pesada. (cf. 5.1.3.2. A coda em /l/)

Quando a mora nasal no interior da palavra realiza um pequeno 
fechamento consonantal, este é sempre homorgânico com a consoante 
no onset: [nt, nd, mp, mb, nk, ng], exceto as fricativas, que nunca manifes-
tam o fechamento nasal (ɐ͂s, ɐ͂z, ɐ͂f, ɐ͂v) – e, no exemplo dado, /ã/ repre-
senta qualquer outra vogal nasal. 

(26) Ditongo nasal#
paixão /paiʃão/   [paɪ.ˈʃɐ͂ʊ] 
caixão  /kaiʃão/   [kaɪ.ˈʃɐ͂ʊ]
tradições /tRadʒisõiS/  [tɾa.dʒi.ˈsõɪʃ]
condições /koNdʒisõiS/  [kõ.ˈdʒi.sõɪʃ]

As palavras com sílaba final fechada por um glide mostram uma 
representação diferente no corpus em termos de oposição oral/nasal: as 
orais chegaram a 22 (1,85%); e as nasais, a 239 (20,13%), excluídos, 
nestes cálculos, os ditongos fonéticos derivados de vogais nasais, tal 
como /eN/ > [ẽj]. 

Tanto em (25) quanto em (26), há palavras que têm sílaba pesa-
da final. Este peso está vinculado ao preenchimento do núcleo da sílaba 
por duas vogais na rima (VV), seguidas ou não de /S/ (condições /koN-
diˈsõiS/). Sob esse aspecto, a realização do acento nesses dois grupos é 
idêntica ao que ocorre nas variantes regionais do PB. (cf. Bisol, 1992b)

6.1.5. As palavras paroxítonas 

Outro grupo de elementos são os não verbos com o acento na 
sílaba pré-final. Essas palavras estão divididas em dois grupos: i) as que 
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têm a última sílaba aberta (CV); e ii) as que têm a última sílaba travada 
por consoante, ou por glide, portanto, fechada (CVC). A LC demonstra 
como são comuns os não verbos em que a sílaba tônica recai na segun-
da posição a partir da margem direita da palavra. As sílabas pré-finais 
estão divididas, portanto, em Leves (L) e Pesadas (P), e o negrito repre-
senta a posição da sílaba tônica (Araújo et al., 2009):

(27)
L.L casa, medo, mola, boto

 P.L costa, porto, bosque, cesta

Os substantivos e os adjetivos com duas sílabas leves (L.L) apa-
recem em maior quantidade no corpus da LC, com 93,59% de casos. 
Depois, vêm os vocábulos com uma sílaba pesada e outra leve e final 
(P.L), com 6,41%. (cf. Anexo B, n. 5)

Semelhantemente às postulações de Bisol (1992a, 1992b) e Ma-
galhães (2004, 2008) acerca do acento em PB, vemos que a maioria 
das palavras com sílaba final aberta manifesta um acento localizado na 
segunda sílaba da palavra – contando-se a partir do lado direito dela – e 
formam, portanto, um troqueu, tal como vem expresso em (28):

(28)
/maniva/   /batuke/ léxico
ma.ni.va   ba.tu.ke  silabação

     (*   .  )        (*    .) pé binário
     (*    . )        (*    .) RF   
          [mɐ͂.ˈni.vɐ]             [ba.ˈtu.kɨ] saída

Dentro deste grupo com sílaba aberta pré-final, ainda estão pre-
sentes aquelas palavras cuja sílaba final é pesada, e, por isso, irão rece-
ber a acentuação irregular (fácil, caráter, bônus). Estas, porém, serão 
analisadas mais adiante. Na proposta de Bisol (1992a), uma sílaba pe-
sada final, e somente ela, constitui um pé independente; mas, se essa 
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sílaba não for pesada, o modelo cria um pé trocaico, com uma sílaba 
leve ou pesada à esquerda. Os exemplos a seguir contêm uma sílaba 
pré-final pesada CVr:

(29) ...ˈCVr.CV#

caderno  /kadεRno/  [ka.ˈdεɣ.nʉ]
            (*    .) 

verso   /vεRso/   [ˈvεx.sʉ]
  (*     .)

porta   /pɔRta/   [pɔx.ˈtɐ]
 (*     .)

inferno  /iNfεRno/  [ĩ.ˈfεɣ.nʉ]
        (*     .)

Em (29), há palavras com a sílaba pré-final pesada, ao passo que 
a consoante /R/ sofre duas realizações possíveis: ou ela permanece na 
rima, sem alteração nenhuma de sonoridade (em casos raros), ou ela é 
desassociada da rima e desaparece da posição – dependendo do contex-
to fonológico antecedente/consequente. Há palavras que alternam essas 
duas modalidades de realização: caderno ([ka.ˈdεɣ.nʉ] ou [ka.ˈdεØ.
nʉ]) e verso ([ˈvεx.sʉ] ou [ˈvεØ.sʉ]). A supressão do /R/ forte na rima 
não altera a posição do acento, e a impressão que fica é a de que isso é 
mais abrangente dentro do quilombo curiauense. 

Notamos, ainda, que o caráter variável da regra dentro da queda 
do /R/ forte na coda também é um argumento a mais para mantê-lo na 
representação lexical da palavra, mesmo na posição de coda interna. 
Nesta, aliás, o argumento das formas derivadas não pode ser usado, por-
que o /R/ de /kɔRda/ etc. nunca pode aparecer diante de um sufixo que 
prove a existência lexical da palavra. O caráter variável da regra mos-
tra, portanto, que as formas lexicais contêm um /R/, o qual é variavel-
mente apagado pelo falante. (cf. 4.1.8.2. A fricativa velar: o /R/ forte)
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Em relação ao /R/ forte final, o /R/ lexical continua justifica-
do em sua existência, por causa de palavras derivadas (baØ > bares, 
estudaØ > estudarei, autoØ > autoridade etc.). Essa noção também 
vale para o /l/ em posição final (anel [a.ˈnεw]), que pode derivar-se em 
anel+ão, anel+eiro, anel+ado, e outras). Isso também mostra que a 
base lexical é com /l/ final, e a regra [l] > [w], na coda, explica a reali-
zação de um [w] nesta posição. Em seguida, outra sequência final com 
sílaba pré-final pesada é:

(30) ...ˈCVS.CV#
Francisco  /fRaNsiSko/  [fɾɐ͂.ˈsiʃ.kʉ]
                                        (*    . )       

festa   /fεSta/   [ˈfεʃ.tɐ]
  (*   .)
     

resto   /RεSto/   [ˈxεʃ.tʉ]
 (*    .)     

posto   /poSto/   [ˈpoʃ.tʉ]
  (*    .)     

Os dados encontrados na LC indicam que a consoante /S/ rea-
liza-se, na coda silábica, ora como fricativa alveolar surda (tal como 
em festa [ˈfεs.tɐ] e resto [ˈxεs.tʉ]), ora como fricativa palatal surda (tal 
como testa [ˈtεʃ.tɐ] e custo [ˈkuʃ.tʉ]). 

Novamente, o acento da palavra não será afetado de nenhum 
modo, porque a sílaba continuará obediente à regra do acento pré-final. 
A mesma coisa acontece aos não verbos nos quais a sílaba pré-final 
pesada apresenta uma rima devidamente preenchida, tal como se vê em 
CVl#. Outros exemplos semelhantes este são:



O ACENTO DA LC                                                135

(31) ...ˈCVl.CV#
calma   /kalma/  [ˈkaw.mɐ]  

  (*   .)

caldo   /kaldo/  [ˈkaw.dʉ]
 (*   .)

Ranildo  /Ranildo/ [xɐ͂.ˈniw.dʉ] 
    (*    .)

filme   /filme/  [ˈfiw.mɨ]
(*   .)

Independentemente da realização do /l/, se este segmento não 
estiver completamente apagado, a sílaba continuará pesada. Também 
pode ocorrer, na sílaba interna, uma mudança fonológica ou o apaga-
mento da coda (cf. 7.1.9.1. A semivocalização /l/ > [w] na coda). Os 
exemplos mais comuns são estes:

(32)
caldo    /kaldo/    [ˈkaw.dʉ], ou cardo*   [ˈkah.dʉ] ou [ˈkaØ.dʉ]

    (*    .)

calma    /kalma/   [ˈkaw.mɐ], ou carma* [ˈkah.mɐ] ou [ˈkaØ.mɐ]
     (*    .)

celta    /sεlta/        [ˈsεw.tɐ], ou certa*     [ˈsεx.tɐ] ou [ˈsεØ.tɐ]
    (*    .)

culto  /kulto/        [ˈkuw.tʉ], ou curto* [ˈkux.tʉ] ou [ˈkuØ.tʉ]
  (*    .)

Como a regra que atribui o acento pré-final não leva em conta 
o peso da sílaba pré-final, o acento, nessas palavras, será sempre pré-fi-
nal. Na passagem de cu[l]to > cu[r]to, ca[l]do > ca[r]do, ce[l]ta > ce[r]
ta etc., não se descarta a possibilidade de ter havido um processo de 
lexicalização de /l/ para /r/ em todas essas formas. 
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Votando à questão da descrição do acento curiauense, o último 
grupo fonológico (com sílaba pré-final pesada) é o que tem uma rima 
pré-final preenchida por ditongo22:

(33) 
a. ...ˈCVV.CV# 

causa  /kauza/  [ˈkaØ.zɐ]  
  (*    .)

madeira /madeiRa/ [ma.ˈdeØ.ɾɐ]
       (*   .)

coice  /koise/  [ˈkoØ.sɨ] 
 (*    .)

Os parâmetros para a fixação do acento curiauense estão real-
mente realcionados ao peso da sílaba final. Na ausência de uma sílaba 
final pesada, o acento sempre se localizará na sílaba pré-final (seja ela 
leve, seja pesada). Outro grupo de nomes e adjetivos com acento pré-
-final são os que têm uma sílaba final pesada (L.P), sendo esta última 
fechada por consoante (CVC#). Os exemplos não são muitos, mas sua 
distribuição revela formas como:

(34) ...ˈCV.CVl#
possível /posivεl/ [po.ˈsi.vεw]  ou  [pu.ˈsi.vɨØ]

           (*    .)

No corpus da LC, o adjetivo possível é o único item lexical que 
foi encontrado com a terminação <-vel> (cf. Anexo B, n. 5). Nesse vo-
cábulo, marcar-se a última consoante extramétrica, para que ela seja 

22  O mesmo processo fonológico ocorre às sílabas não acentuadas, isto é, pré-tônicas: cheiroso 
> che[Ø]roso, ousado > o[Ø]sado, e outros.  
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desconsiderada pela regra acentual. Então, aceitamos tal explicação – a 
qual está em conformidade com as postulações de Magalhães (2008), 
para quem palavras como essas fazem parte de uma regra irregular de 
acentuação lexical. A terminação do nome é CVN#, e os 41 registros 
(excluídas as repetições) estão reduzidos a:

(35) ...ˈCV.CVN#

bobagem /bobaʒeN/  [bo.ˈba.ʒɨ] 
        (*     .)

coragem /koRaʒeN/  [ko.ˈɾa.ʒɨ]
     ( *     .)

enfermagem /eNfeRmaʒeN/  [ĩ.feh.ˈma.ʒɨ]
(*      .)

imagem /imaʒeN/  [ĩ.ˈma.ʒɨ]
    (*  .  )

mensagem /meNsaʒeN/  [mẽ.ˈsa.ʒɨ]
         (*  .  )

ordem  /ɔRdeN/  [ˈɔx.dʒɨ]
 (*    .   )

jovem  /ˈʒɔveN/  [ˈʒɔ.vɨ]
  (*   .  )

homem /ˈomeN/  [ˈõ.mɨ]
                         (*    .  )

Nos nomes terminados em /eN/, o peso suplementar criado pela 
consoante /N/ na rima final não está sendo considerado para a atribui-
ção do acento. Foneticamente, portanto, a realização de tais palavras 
com [i] final era bem frequente. Além disto, nem sempre há itens deri-
vados que mostrem a existência da sequência subjacente /eN/. 
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Por exemplo, o plural com essa terminação faz-se, geralmente, 
com o acréscimo de um /s/ à base, se vem terminando em [i]: os ho-
mis* (ou os homiØ), as mensagis* (ou as mensagiØ), as imagis* (ou 
as imagiØ), os jovis* (ou os joviØ). Entretanto, verifica-se, às vezes, a 
realização de [ẽj] final entre os jovens mais escolarizados. 

Quanto às consequências da realização de um [i] sobre a repre-
sentação lexical, pode-se supor que, para boa parte dos falantes que as 
utilizam, tais palavras sejam relevantes e se findam realmente em /i/ 
final lexicalizado. Para os que usam invariavelmente as duas formas 
([ẽj]/[i]), no entanto, ainda se poderia defender uma representação lexi-
cal somente: /eN/. No último item citado, aliás, admitimos a marcação 
deste /N/ como elemento extramétrico, por cuja regra irá deduzir-se o 
acento pré-final.

(36)
ordem  jovem  homem  
/ɔRde<N>/ /ʒɔve<N> /ome<N>/ léxico
(*    .)  (*    .)  (*    .)  Troqueo 
(*       .) (*    .)  (*     .)  RF
      /eN/ > [i] (opcional)
[ˈɔx.dʒɨ] [ˈʒɔ.vɨ]  [ˈõ.mɨ]  saída

Como mencionado mais acima, a pronúncia de palavras como 
ordem ([ˈɔɣ.dẽj] ~ [ˈɔɣ.dʒɨ]) alterna-se dentro da comunidade curiauen-
se. Historicamente, o que acontece é que uma regra criou /eN/ > [ẽj], 
enquanto uma regra variável, subsequente, deu origem a [ẽj] > [ɨØ]. 

Essas duas pronúncias rivalizam na fala dos informantes, mas, 
agora, ainda não é possível testar sua abrangência. Na coda, o efeito da 
queda da consoante irá atingir diretamente a configuração silábica da 
palavra, porque o modelo com rima ramificada (CVC) irá tornar-se uma 
espécie de modelo ideal até chegar-se à sílaba canônica (CV) – a qual 
é a estrutura preferida pelos falantes. A supressão também ocorre com 
a sílaba final CVr#:    
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(37) ...ˈCV.CVr# 
frízzer  /fRizεR/ [ˈfɾi.zɨØ]   
câncer /kaNsεR/ [ˈkɐ͂.sɨØ]
Eliezer /eliεzεR/ [e.ʎi.ˈε.zɨØ]

São poucos os não verbos curiauenses com sílaba final pesada 
em /R/. Em geral, os quilombolas refutam tal estruturação silábica, e o 
/R/ forte sofrerá sistemático processo de apagamento. A regra do acento 
atinge a sílaba pré-final da palavra. Dos vocábulos com acentuação ir-
regular (Magalhães, 2008), há os nomes encontrados com sílaba CVl#, 
CVN#, ou CVR#. O único não verbo que não teve sua coda simplifica-
da é o que existe na palavra xérox (/ʃεRɔksi/ [ˈʃε.Rɔ.ki.si]), porque, aí, 
instaura-se uma coda final dita complexa, isto é, formada pela ascenção 
de uma vogal epentética na etapa de silabificação.

Entre as paroxítonas encontradas, um primeiro grupo vem sepa-
rado aqui: é o que traz, no nível fonético, uma sílaba cujo núcleo vem 
preenchido por um ditongo crescente (CiV). Esse perfil silábico tem, 
como origem lexical, uma formação como ...ˈCV.Ci{a, o, e}#. Abaixo, 
as palavras em que ele ocorre estão colocadas em uma lista. Há dois 
fenômenos alternativos que considerar: i) ou a vogal coronal /i/ sofre o 
apagamento; e ii) ou o apagamento acontece à vogal temática:

(38)
ambulânç(i)a 
aniversár(i)o 
audiênç(i)a 
balneár(i)o 
benefiç(i)o 
brumázi(a) 
bênçã(o) 
bíbli(a) 
calendár(i)o 
calúni(a) 
colégi(o) 
consciênç(i)a
distânç(i)a 
espéci(e) 
essênç(i)a 

fabríç(i)o
famíl(i)a 
funcionár(i)a
fér(i)as 
glór(i)a 
histór(i)a 
horár(i)o 
luminár(i)o 
malefiç(i)o 
méd(i)o 
negóç(i)o
notíç(i)a 
ofíç(i)o 
políç(i)a 
presidênç(i)a 

próp(r)(i)a 
rádi(o) 
secretár(i)o 
silênç(i)o 
séri(e) 
sít(i)o 
transparênç(i)a
universitár(i)o 
violênç(i)a 
vitór(i)a 
víde(o) 
ár(e)a 
óle(o) 
infânç(i)a
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Os não verbos acima são do tipo iV#. A condição para a atribui-
ção do acento, nesse grupo de proparoxítonas, é idêntica aos fatos já 
descritos nas principais variantes regionais do PB. Segundo Hermans 
& Wetzels (2012), o padrão acentual proparoxítono é produtivo quando 
a palavra termina numa sequência {u,i}V#. Isto não foi admitido por 
Bisol, que trata essa categoria de nomes por meio de extrassilabicidade 
da última vogal, só que, neste caso, a extrametricalidade é previsível 
por regra: {u,i}V# > {u,i}<V>.

Os não verbos proparoxítonos mostrados em (38) ocorrem de 
modo variado, e com a supressão da sílaba pós-tônica imediata: déci-
mo ([ˈdε.si.mʉ] > [ˈdεʒØ.mʉ]), próximo ([ˈpɾɔ.si.mʉ] > [ˈpɾɔʒØ.mʉ]), 
número ([ˈnũ.me.ɾʉ] > [ˈnũØ.ɾʉ]), Mônica ([ˈmõ.ni.kɐ] > [ˈmõØ.kɐ]). 
Quanto ao aspecto da frequência, os falantes curiauenses que mais pro-
duzem esse fenômeno são os idosos. A menor ocorrência coube aos 
informantes jovens. Outros não verbos são os terminados em <-ico>, 
que aparecem na seguinte lista:

(39)
único  /ˈuniko/   [ˈũ.ni.kʉ]
físico  /ˈfiziko/   [ˈfi.zi.kʉ]
músico  /ˈmuziko/   [ˈmu.zi.kʉ] 
básico  /ˈbaziko/   [ˈba.zi.kʉ]
médico  /ˈmεdiko/   [ˈmε.dʒi.kʉ]
prático  /ˈpRatʃiko/   [ˈpɾa.tʃi.kʉ]
público  /ˈpubliko/   [ˈpu.bli.kʉ]
político  /ˈpolitʃiko/   [ˈpu.ʎi.tʃi.kʉ]
católico  /ˈkatɔliko/   [ˈka.tɔ.ʎi.kʉ]
evangélico /evaNˈgεliko/   [e.vɐ͂.ˈgε.ʎi.kʉ]
matemático /mateˈmatʃiko/   [ma.tẽ.ˈma.tʃi.kʉ]

Os substantivos e os adjetivos em <-ico> aparecem em menor 
quantidade23. Pelo sufixo, podemos supor que a sílaba /ko/ final está 

23 Nem sempre fica claro de que modo as palavras listadas em (39) possuem ou não o sufixo /-iko/, 
ou, por outro lado, se tal sequência deve ser considerada uma parte inanalisável da palavra, ou, ao 
contrário, como algo realmente significativo dela, no plano fonológico. Por não estar prevista nos 
objetivos específicos desta análise, tal questão não será discutida com profundidade aqui.



O ACENTO DA LC                                                141

marcada como extramétrica no nível do próprio sufixo, já que nenhu-
ma das palavras formadas com este elemento recebe acento pré-final 
na superfície. Quando sofrem derivação, as palavras experimentam o 
bloqueio da regra da extrametricidade (médico > medicína; política > 
politicálha; música > musicádo), mas até esses exemplos são numeri-
camente inexpressivos na LC. Palavras genuinamente africanas, com 
acento proparoxítono, e os não verbos em <-ico>, são apenas aqueles 
de que trata a lista arrolada em (39). 

São poucos os vocábulos em que a última sílaba seja pesada: 
álcool, ônibus e Jóvison. Estes substantivos, aliás, são os únicos nomes 
com a estrutura CV.CV.CVC#. Encontramos, aliás, uma única palavra 
proparoxítona com a segunda sílaba pesada: o nome próprio de um dos 
informantes (Héverton /ˈε.vεR.toN/ [ˈε.vεx.tõ]). Esse nome não pode 
ser considerado nada além senão uma exceção à regra do acento. Sus-
tentamos, portanto, que os falantes empregam palavras proparoxítonas 
de maneira rara, ou esporádica. 

Assumimos, também, que a regra de acentuação é idêntica ao 
que ocorre às variantes rurais do PB no que tange à categoria dos subs-
tantivos e dos adjetivos proparoxítonos. Os dados encontrados no cor-
pus revelam que: i) 65% das palavras proparoxítonas têm uma sílaba 
final leve (médico); ii) 16,67% das palavras proparoxítonas faladas 
pelos informantes curiauenses têm uma sílaba final pesada (ônibus); 
iii) 13,33% das palavras proparoxítonas produzidas pelos entrevistados 
perdem um segmento (ou uma sílaba medial inteira), que se apaga por 
síncope (lâmpada > lâmpØu*; único > únØco*); iv) apenas uma pala-
vra proparoxítona apareceu na LC com a segunda sílaba efetivamente 
pesada, Héverton. (cf. Anexo B, n. 13)
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7. OS PROCESSOS FONOLÓGICOS DA LC

Nos capítulos precedentes, comparamos certos aspectos sono-
ros das palavras faladas no Quilombo do Curiaú com os das variantes 
regionais do PB. Observamos que alguns processos encontrados entre 
os indivíduos curiauenses também ocorrem em outras partes do Brasil, 
sendo que uns fatos linguísticos são mais característicos da oralidade 
das pessoas do quilombo do que os de outras regiões. (cf. 6.1.2. A dis-
tribuição do acento na LC)

Nesta seção, fazemos o inventário dos fenômenos fonológicos 
encontrados durante a pesquisa, mas comentaremos isso quando nos 
parecer relevante. Não repetiremos pontos que já foram amplamente 
discutidos na perspectiva da estrutura silábica, como, por exemplo, a 
distribuição do /R/ (fraco e forte), ou a simplificação do onset comple-
xo. (cf. 5.1. A estrutura da sílaba da LC) 

7.1. OS PROCESSOS FONOLÓGICOS GERAIS

É importante descrever, agora, os processos fonológicos encon-
trados na LC. Nesta variante linguística, fênomenos como supressão, 
adição, substituição e transposição de sons tornaram-se muito comuns. 
Recortes da fala dos informantes manifestam tal tendência categori-
camente, pois, como discutimos antes, pela redução dos pares conso-
nantais estranhos ou complexos, os quilombolas modificam a língua 
à sua maneira (caboclo [ka.ˈbo.klʉ] ~ [ka.ˈbo.kØʉ]* e problema [pɾo.
ˈblẽ.mɐ] ~ [pØo.ˈblẽ.mɐ]* ~ [pØo.ˈbØẽ.mɐ]*). O resultado não é outro 
senão formações novas, tais como ca-bo-co* e po-be-ma*, respecti-
vamente. Quando não é apenas um segmento que sofre queda, é uma 
sílaba inteira, tônica ou átona, numa modalidade de expressão em que 
palavras polissilábicas serão sempre reduzidas (bolacha [bu.ˈla.ʃɐ] 
~ [bɾoØ.ʃɐ]*, fósforo [foʃ.ˈfo.ɾʉ] ~ [foʃØ.ˈfɾʉ]*, búfalo [ˈbu.fa.lʉ] ~ 
[ˈbuØ.flɐ]*). A tendência regular à abertura das sílabas é a razão pela 
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qual se suprimem os segmentos que podem ocupar a posição da coda 
(anos [ˈɐ͂.nʉʃ] ~ [ˈɐ͂.nʉØ], cultura [kuw.ˈtu.ɾɐ] ~ [kuØ.ˈtu.ɾɐ], falaram 
[fa.ˈla.ɾɐ͂w] ~ [fa.ˈla.ɾʉØ] e fazer [fa.ˈzeh] ~ [fa.ˈzeØ]). Esses e outros 
fenômenos fonológicos são descritos nas seções a seguir. 

7.1.1. A adição

A adição por epêntese é uma mudança fonológica bem verifi-
cável na fala dos informantes. Na mesma categoria, estão eventos de 
alteração que se relacionam ao acréscimo de elementos numa das posi-
ções tradicionalmente analisadas da palavra. Os vocábulos curiauenses 
seguem a mesma tendência, com vários exemplos de prótese, epêntese 
e paragoge, isto é, modificações sonoras na posição inicial, medial e 
final, respectivamente.

7.1.1.1. O [a] protético 

A epêntese de [a] no início das palavras recebe a denominação 
técnica de prótese (Almeida, 1995). Isso equivale ao acréscimo de um 
segmento qualquer no início de um verbo ou de um não verbo (Wil-
liams, 1961). Os dados que se referem à prótese incidem principalmen-
te nos verbos.

O [a] protético aparece em verbos nas formas finitas e infinitas, 
e, principalmente, no paradigma da 1ª. conj. (alimpar) e da 2ª. (arrece-
ber). Geralmente, não corre tanto com os verbos da 3ª. conj. – pelo me-
nos é isso o que a pesquisa sugere (cf. Anexo A, n. 3). A forma infinita 
é, portanto, a mais passível de receber tal elemento de acréscimo, em 
verbos como: (a)tirar, (a)levantar, (a)rreceber, (a)fretar, (a)rremedar, 
(a)lumiar, (a)lembrar.

As formas verbais, sem ou com o [a] protético, correspondem 
a um fato histórico muito antigo no interior do PB (Williams, 1961), e 
isso já está largamente documentado em análises diacrônicas dessas va-
riantes (Barreto, 1986; Ali, 1966). Alguns autores (Câmara Júnior 1986, 
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1999, [1977] 2001; Mattos e Silva, 2006) sustentam que a permanên-
cia desse dualismo de formas sincréticas deve-se ao fato de certas 
comunidades de fala espalhadas pelo Brasil terem conseguido pre-
servar, lado a lado, as duas formas em franca atividade. A escola não 
chega com tanta força a esses rincões amazônicos, e as duas maneiras 
de dizer permanecem inalteráveis na região curiauense. Por isso, são 
comuns os pares:

(1)
forçar #  [a]forçar
limpar #  [a]limpar
lembrar #  [a]lembrar
lumiar #  [a]lumiar
nadar #  [a]nadar

Poucas são as aparições de prótese e, quando isso acontece, 
é algo verificado apenas em certas formas verbais infinitas (anadar, 
arreceber, amelhorar), ou finitas (anadou, anadei, anada, anadasse, 
anadamos etc.). Isso ocorre em todas as formas do verbo (nadar, 
receber, melhorar, e outros), em quase todos os falantes da comu-
nidade – principalmente entre  adultos e idosos, mais nestes que 
naqueles. 

O elemento de acréscimo é, em todos os exemplos encontra-
dos, a vogal baixa [a]. A ocorrência de prótese sofre a interferência 
do [a] protético, que, invariavelmente, aparece sempre na reformu-
lação da palavra – o que aproxima a fala da comunidade de outros 
grupos linguísticos rurais e negros, que se utilizam deste recurso de 
acréscimo segmental para adaptar seu modelo de elocução. (Alki-
min & Petter, 2008; Alencastro, 2009)

notar  #  [a]notar
melhorar # [a]melhorar
receber  #  [a]rreceber
remedar #  [a]rremedar
repiar  #  [a]rrepiar
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7.1.1.2. A epêntese do [i] 

A principal motivação para o acréscimo de [i] é o modelo silábi-
co privilegiado no Quilombo do Curiaú, porque os falantes fazem ouvir 
uma vogal epentética (geralmente [i]) em toda e qualquer consoante 
não licenciada pela estrutura silábica (cf. 5.1. A estrutura da sílaba da 
LC). A sílaba recém-formada é sempre C(V+alta): 

(2)
absurdo  /absuRdo/  [a.bi.ˈsuɣ.dʉ]
absoluto /absoluto/  [a.bi.so.ˈlu.tʉ]
advogado /advogado/  [a.di.vo.ˈga.dʉ]
significa /signifika/  [si.gi.ni.ˈfi.kɐ]

Um segmento epentético ([i]) é ouvido quando o falante preten-
de desfazer grupos consonânticos inoportunos, ou mesmo consoantes 
isoladas, por causa da estrutura de sílaba canônica na LC (CV). Os in-
formantes parecem confortáveis com esse hábito de colocar, à direita da 
consoante, uma vogal alta, sobretudo para preencher a lacuna deixada 
por uma consoante isolada, portanto, com o núcleo vazio. Os contextos 
fonológicos são os seguintes:

(3)
a. depois de oclusivas alveolares /t/ e /d/ + [i]
ritmo  /Ritʃ(i)mo/  [ˈɾi.tʃ(i).mʉ]
degradando /degRadaNdo/  [de.gɾa.dʒ(i).ˈɐ͂.dʉ]24

advogada /adʒ(i)vogada/  [a.dʒ(i).vo.ˈga.dɐ]

b. depois de oclusivas labiais /p/ e /b/ + [i]:
pneu   /pneu/   [pi.ˈneʊ]
pneumonia  /pneumonia/  [pi.neʊ.mo.ˈniɐ]
absoluto  /absoluto/  [abi.so.ˈlu.tʉ]
Abner   /abneR/  [ˈa.bi.nεR] 

24 A forma do gerúndio degradando (/degRadaNdo/ [de.gɾa.dʒi.ˈã.dʉ]) é uma exceção: não 
são comuns acréscimos por epêntese, principalmente porque o núcleo da sílaba /daN/ já se 
encontrava preenchido por uma vogal. Esse fenômeno ocorreu uma única vez no corpus, e na 
fala de um único informante – daí a razão de ter sido admitido como exceção e não regra. 
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c. depois de oclusivas velares /k/ e /g/ + [i]:
Alex   /alεksi/  [a.ˈlε.ki.si] 
táxi   /taksi/  [ˈta.ki.si]
Agnando  /agnaNdo/  [a.gi.ˈnɐ͂.dʉ]
significa  /signifika/  [si.gi.ni.ˈfi.kɐ]

Sustentamos que há uma motivação fonológica para justificar 
esses exemplos. Os vocábulos em (3a) e (3b) ocorreram pouco, respec-
tivamente, 13 e 24 vezes, diferentemente do que acontece a (3c), que se 
manifesta 40 vezes. Nos estudos recentes de Collischonn (2000, 2002, 
2003) sobre a formação das sílabas na variante do PB (Rio Grande do 
Sul), a autora considera os contextos fonológicos que são bem mais 
propícios à instauração dessa epêntese com a coronal [i]. Na LC, os 
mesmos ambientes fonológicos também engatilham a epêntese da vo-
gal alta. (cf. 4.1.1. Os segmentos oclusivos /p, b/) 

7.1.2. A assimilação

Encontramos alguns tipos de assimilação produzidos pelos in-
formantes. Os mais comuns referem-se à nasalização das vogais átonas 
pela influência das consoantes nasais /m/, /n/ e /ɲ/ heterossilábicas, ou, 
ainda, pela palatalização decorrente da proximidade dos segmentos /t/, 
/d/, /l/ e /n/ com a vogal coronal /i/. Esta convivência fez com que /t/ e 
/d/ fossem pronunciados como consoantes africadas; e /l/ e /n/ rumas-
sem – não com a mesma intensidade, obviamente – na direção da semi-
vocalização ou, em casos extremos, do apagamento. 

7.1.2.1. A africação

Outro processo fonológico muito recorrente na LC é a africa-
ção. A este grupo, pertencem várias palavras ditas pelos informantes, as 
quais vêm distribuídas de (7a) a (7b):
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(4) 
a. oclusiva alveolar /t/ > africada alveolar [tʃ] antes de vogal alta 

coronal [i]: 
tia  /tia/  [ˈtʃi.ɐ]   
gente  /ʒeNte/  [ˈʒẽ.tʃɨ]
pente  /peNte/  [ˈpẽ.tʃɨ]
titia  /titia/  [tʃi.ˈtʃi.ɐ]
enchente /eNʃeNte/ [ẽ.ˈʃẽ.tʃɨ]
antigo  /aNtiga/  [ɐ͂.ˈtʃi.gɐ]  
partia  /paRtia/  [pax.ˈtʃi.ɐ] 
carente  /kaReNte/ [ka.ˈɾẽ.tʃɨ] 

b. oclusiva alveolar /d/ > africada palatal [dʒ] antes de vogal alta 
coronal /i/:

dia  /dia/  [ˈdʒi.ɐ]
rádio  /Radio/  [ˈha.dʒɪʉ] 
diária  /diaRia/  [dʒi.ˈa.ɾɪɐ]
comédia /komεdia/  [kõ.ˈmε.dʒɪɐ]

A africação de consoantes /t/ e /d/ para /tʃ/ (956) e /dʒ/ (1.303), 
respectivamente, ocorre entre todos os falantes da comunidade investi-
gada, independentemente de condição social deles. 

7.1.2.2. A palatalização

Tal como se deu nos casos de africação, a palatalização foi 
muito encontrada no corpus. Os exemplos deste processo fonológico 
foram arrolados em (5):

(5) lateral alveolar /l/ > lateral palatal [ʎ] antes de vogal alta 
coronal /i/:

livro  /livRo/  [ˈli.vRʉ]  >  [ˈʎi.vɾʉ]
polícia  /polisia/  [pu.ˈli.siɐ]  >  [pu.ˈʎi.siɐ]
ligação  /ligasão/ [li.ga.ˈsɐ͂ʊ]  >  [ʎi.ga.ˈsɐ͂ʊ]
religião  /Reliʒião/ [xe.li.ʒi.ˈɐ͂ʊ]  >  [xe.ʎi.ʒi.ˈɐ͂ʊ]
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A palatalização da lateral /l/ diante de vogal palatal é um fe-
nômeno documentado no PB (Aragão, 2003). Esse processo é, aliás, 
uma das características dos falantes do Norte do Brasil. Os informantes 
também mudam /l/ para [ʎ] diante da vogal /i/. Esse processo é geral 
entre os falantes curiauenses, não importando a condição social deles.

7.1.2.3. A nasalização alofônica

Como é comum às variantes linguísticas do Norte e do Nordeste 
do Brasil, uma consoante nasal no onset espraia sua nasalidade para a 
vogal precedente, tônica ou átona. Alguns exemplos são os que estão 
arrolados a seguir:

(6)
danada  /danada/ [dɐ͂.ˈna.dɐ] 
pena  /pena/  [ˈpẽ.nɐ]
canoa  /kãnoa/  [kɐ͂.ˈnoɐ]
bonito  /bonito/  [bõ.ˈni.tʉ]

Aí, as vogais da sílaba antecedente receberam, por antecipação, 
a nasalidade de /N/ que se encontra na sílaba seguinte.

7.1.2.4. A assimilação vocálica regressiva: grau de abertura

A assimilação vocálica regressiva é comum aos dialetos brasi-
leiros, sobretudo nas vogais átonas que adotaram o grau de abertura da 
vogal com acento mais proeminente. A assimilação da vogal acentuada 
pela vogal temática também acontece com frequência nos não verbos 
(cf. Wetzels, 2010). Na LC, então, esse fenômeno de assimilação vocá-
lica regressiva da altura da vogal afeta também os verbos, tal como nos 
exemplos abaixo:
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(7) /õ/ + [u] > [ũ] + [u]
fomos  /fomoS/  [ˈfõ.mʉs] ~ [ˈfũ.mʉs]   

  como  /komo/  [ˈkõ.mʉ] ~ [ˈkũ.mʉ] 
pomos  /pomoS/ [ˈpõ.mʉ] ~ [ˈpũ.mʉ]

Raramente, a assimilação vocálica regressiva abaixa a vogal. 
No entanto, o exemplo  a seguir envolve a assimilação completa da 
vogal pré-tônica:

(8) /ẽ/ + [ã]  > [ã] + [ã]
então  /eNtãʊ/  [ẽ.ˈtãʊ] ~ [ɐ͂.ˈtãʊ]

Os exemplos de assimilação vocálica regressiva mostrados em 
(7) são comuns entre todos os informantes do quilombo curiauense, inde-
pendentemente do sexo, da faixa etária, ou da escolaridade dos falantes. 
Já o exemplo mostrado em (8) fica circunscrito a certos indivíduos – e 
apenas à fala de informantes adultos e idosos, homens ou mulheres. 

7.1.3. A dissimilação vocálica regressiva: ponto de articulação

No domínio em que estão os verbos curiauenses, também en-
contramos um processo de dissimilação, que muda uma vogal dorsal 
para uma coronal, quando aquela vem seguida por vogal dorsal (cf. 
Anexo A). Há alguns exemplos a seguir:

 (9)
a.  /o, õ/ + /u/  >    (variável)  [ẽ] + [u]

somos  /somoS/ [ˈsõ.mʉʃ] ~ [ˈsẽ.mʉʃ] 
 
b. /o/ + /u/     >     (variável)  [ε] + [u]

procura  /pRokuRa/  [pɾo.ˈku.ɾɐ] ~ [pɾε.ˈku.ɾɐ]
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c. /ɐ͂/ + /u/  >    (variável)   [ẽ] + [u]
paramos /paRamoS/  [pa.ˈɾɐ͂.mʉʃ] ~ [pa.ˈɾẽ.mʉʃ] 

  cantamos /kaNtamoS/ [kɐ͂.ˈtɐ͂.mʉʃ] ~ [kɐ͂.ˈtẽ.mʉʃ]
falamos  /falamoS/ [fa.ˈlɐ͂.mʉʃ] ~ [fa.ˈlẽ.mʉʃ]
amamos  /amamoS/ [ɐ͂.ˈmɐ͂.mʉʃ] ~ [ɐ͂.ˈmẽ.mʉʃ]

Maiores considerações a esse respeito podem ser vistas nos pró-
ximos capítulos deste trabalho. (cf. 9.1.1.1. 1ª. Conjugação)

7.1.4. A desnasalização

A desnasalação manifesta-se num lugar específico: a sílaba áto-
na final. Ela afeta ditongos derivados de vogais nasais, como em ho-
mem (/omeN/ [ˈõ.mẽj]), e ditongos nasais lexicais, /ãw/ (orfão, falam 
etc.). Na fala curiauense, as sílabas átonas terminadas em /eN/ > [ẽj] são 
mais propícias a engatilhar tal mudança: 

(10) /eN/ > [ẽj] > [ɨ] 
ontem  /oNteN/  [ˈõ.tẽj] ~ [ˈõ.tʃɨØ]  

 homem  /oNteN/  [ˈõ.mẽj] ~ [ˈõ.mɨØ]  
 vargem  /vaRʒeN/  [ˈvaɣ.ʒẽj] ~ [ˈvaɣ.ʒɨØ]

margem  /maRʒeN/  [ˈmaɣ.ʒẽj] ~ [ˈmaɣ.ʒɨØ]
 coragem /koRaʒeN/  [ko.ˈɾa.ʒẽj] ~ [ko.ˈɾa.ʒɨØ]

A vogal nasal contrastiva, lexicalmente representada /eN/, tor-
na-se, opcionalmente, [ẽj], ou [ɨØ], quando átona no final de palavra. A 
desnasalização do ditongo átono e lexical (órfão, órgão, falam) é sem-
pre acompanhada pela monotongação e o alçamento do ditongo [ɐ͂w], 
que vira [ʉ], provavelmente passando por [o].
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(11) [ãw] > [ʉ] 
a. 1ª. conj.
criam  /kRiaRaN/   [ˈkɾi.ɐ͂w] ~ [ˈkɾi.ʉØ]
falaram  /falaRaN/   [fa.ˈla.ɾɐ͂w] ~ [fa.ˈla.ɾʉØ] 

 brincaram /bRiNkaRaN/   [bɾi.ˈka.ˈɾɐ͂w] ~ [bɾi.ˈka.ɾʉØ]
 

b. 2ª. conj.
correram /koRReRaN/   [ko.ˈxe.ɾɐ͂w] ~ [ko.ˈxe.ɾʉØ]
viveram  /viveRaN/   [vi.ˈve.ɾɐ͂w] ~ [vi.ˈve.ɾʉØ]
venderam /veNdeRaN/   [vẽ.ˈde.ɾɐ͂w] ~ [vẽ.ˈde.ɾʉØ]

c. 3ª. conj.
cobriram /kobRiRaN/   [ko.ˈbɾi.ɾɐ͂w] ~ [ko.ˈbɾi.ɾʉØ]
mentiram /meNtiRaN/   [mẽ.ˈ tʃi.ɾɐ͂w] ~ [mẽ.ˈ tʃi.ɾʉØ]
partiram  /paRtiRaN/   [pah.ˈ tʃi.ɾɐ͂w] ~ [pah.ˈ tʃi.ɾʉØ]

Naquele ambiente, a monotongação mais o alçamento do diton-
go nasal átono atingem todos os falantes da comunidade curiauense, 
indistintamente. A desnasalização da sílaba átona final alterna-se com 
a permanência dessa nasalidade. Então, temos: mentiram ([mẽ.ˈtʃi.ɾɐ͂w] 
ao lado de [mẽ.ˈtʃi.ɾʉ]) etc. Em escala percentual, temos: a criação de 
ditongo nasal (23%) e a monotongação oral (77%).

7.1.5. A ditongação

A vogal epentética nas palavras em (12a) é motivada pelo acen-
to em sílabas finais terminadas em /S/: ‘Vs##, processo típico que ocor-
re em várias regiões do território brasileiro, tal como é comum, com a 
mesma força, a ascenção da vogal epentêtica nas palavras em (12b), 
explicada por Wetzels (2007) como um caso de hipercorreção, segundo 
o modelo do ditongo variável em itens lexicais como beijo ~ bejo*, 
freira ~ frera*, com a vogal alta etimológica. Esses dois processos são 
ambos variáveis na LC.
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(12) fricativa coronal final 
a.
mas   /maS/  [ˈmaɪʃ]
rapaz   /RapaS/  [Ra.ˈpaɪʃ]
faz   /faS/  [ˈfajʃ]
nós   /noS/  [ˈnojʃ]
através    /atRavεS/ [a.tɾa.ˈvεjʃ]

 jacarés    /ʒakaRεS/ [ʒa.kaˈɾεjʃ]

b.
caranguejo  /kaRaNgeʒo/  [ka.ɾɐ͂.̍ ge.ʒʉ] ~ [ka.ɾɐ͂.̍ geɪ.ʒʉ]*
exame   /ezame/  [eɪ.ˈzɐ͂.mɪ]

7.1.6. A monotongação

A monotongação envolve a redução de grupos vocálicos a uma 
vogal simples, como, por exemplo, acontece aos pares /ai/, /ei/, /ou/, e 
outros (cf. 9.1.1.1. 1ª. Conjugação). Segundo Cristófaro Silva (2010), 
tal mudança sonora ocorre no PB entre os ditongos crescentes (qu[iε]
to ~ qu[εØ]to*, alíq[uɔ]ta ~ alíq[ɔØ]ta* etc.) e decrescentes (f[ei]ra ~ 
f[eØ]ra*, c[ai]xa ~ c[aØ]xa* etc.). Por sua generalidade e abrangência, 
o fenômeno em discussão ocorre em quase todas as variantes linguísti-
cas do PB. (Bisol, 1999; Bisol & Veloso, 2016)

7.1.6.1. A monotongação de /ou/

Na fala do Quilombo do Curiaú, encontramos várias formas de 
monotongação. Outra fonte desse mesmo processo é a vocalização de 
/l/ na coda (anzo[l] > anzo[w] > anzo[Ø], so[l] > so[w] > so[Ø] etc.). 
Esses exemplos foram selecionados em categorias distintas, de acordo 
com a posição (inicial, medial e final) do referido ditongo no item lexi-
cal. Então:
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(13) 
a. inicial (98)
outro  /outRo/  [ˈoʊ.tɾʉ] ~ [ˈoØ.tɾʉ]  
ouvido  /ouvido/ [oʊ.ˈvi.dʉ] ~ [oØ.ˈvi.dʉ]
outubro  /oututRo/   [oʊ.ˈtu.bɾʉ] ~ [oØ.ˈtu.bɾʉ]
outorga  /outɔRga/  [oʊ.ˈtɔɣ.gɐ] ~ [oØ.ˈtɔh.gɐ]

b. medial (12)
repouso  /Repoʊzo/ [he.ˈpoʊ.zʉ] ~ [heˈpoØ.zʉ] 
rebouço  /Reboʊso/ [he.ˈboʊ.sʉ] ~ [he.boØ.ˈsʉ]
Elouísa  /elouiza/ [e.lou.ˈi.zɐ] ~ [e.loØ.ˈi.zɐ]
c. final (431)
cantou  /kaNtoʊ/ [kaN.ˈtoʊ] ~ [kɐ͂.ˈtoØ] 
amou  /amoʊ/  [a.ˈmoʊ] ~ [a.ˈmoØ]
largou  /laRgoʊ/ [lah.ˈgoʊ] ~ [lah.ˈgoØ]

Em (13a) e (13b), estão os contextos fonológicos mais promis-
sores à monotongação de /ou/. O último ambiente é a posição final de 
palavra, mas esta fica restrita às formas verbais – principalmente às 
pertencentes à 1ª. conj (cf. 9.1.1.1. 1ª. Conjugação). Em posição inicial 
de palavra (13a), os ditongos que se transformam em monotongo che-
garam a 98 casos, mas se resumem a 12 na posição medial. O ambiente 
mais produtivo, facilitador, para a monotongação é o final de palavras, 
com 431 exemplos . Não existe, ou não encontramos, [oʊ] não derivado 
de /ol/ no final de palavra. Em alguns vocábulos, por exemplo, a vogal 
resultante da monotongação é a vogal alta [u]. Mas esses exemplos são 
bem poucos: 

(14) /oʊ/ > [u]      
trouxesse /tRoʊsεse/ [tɾoʊ.ˈsε.sɨ] ~ [tɾuØ.ˈsε.sɨ] 

 
roubasse /Roʊbase/  [hoʊ.ˈba.sɨ] ~ [huØ.ˈba.sɨ]
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Uma palavra como pr[o]blema (que se alterna com pr[u]blema*) 
mostra que a LC sofre um processo de alçamento pré-tônico, que, pro-
vavelmente, deve explicar a presença da vogal alta nas palavras em (14).

7.1.6.2. A monotongação de /ei/

Outro monotongo que ocorre muito é a mudança de /ei/ para 
/eØ/. Essa variação é muito recorrente na fala espontânea da comu-
nidade aqui investigada: o ditongo é apagado quase sistematicamente. 
A redução do ditongo acontece em sílabas acentuadas e átonas.

(15) 
feitoria  /feitoRia/  [feɪ.to.ˈɾi.ɐ] ~ [feØ.to.ˈɾi.ɐ]
barulheira /baRudeiRa/  [ba.ɾu.ˈʎeɪ.ɾɐ] ] ~ [ba.ɾu.ˈʎeØ.ɾɐ]
aceito  /aseito/  [a.seɪ.ˈtʉ] ~ [a.seØ.ˈtʉ]
seiva  /seiva/  [ˈseɪ.vɐ] ~ [ˈseØ.vɐ]
queixa  /keiʃa/  [ˈkeɪ.ʃɐ] ~ [ˈkeØ.ʃɐ]
ameixa  /keiʃei/  [a.ˈmeɪ.ʃɐ] ~ [a.ˈmeØ.ʃɐ]
sei  /sei/  [ˈseɪ] ~ [ˈseØ]
deixei  /deiʃei/  [deɪ.ˈʃeɪ] ~ [deØ.ˈʃeØ]
queixei  /keiʃei/  [keɪ.ˈʃeɪ] ~ [keØ.ˈʃeØ]

7.1.6.3. A monotongação [kwɐ͂]> [kõ]

Há, também, um processo de monotongação específico: é o que 
modifica /uɐ͂/ > [õ] em palavras como quando (12). Esse fenômeno não 
é muito recorrente entre os falantes da comunidade, apesar de ter ocor-
rido entre todas as três faixas etárias. Os exemplos são os que seguem:  

(16) ditongo > monotongo:
/uɐ͂/ > [õ]
quando  /kwaNdo/   [ˈkwɐ͂.dʉ] ~ [ˈkõ.dʉ]*
quantia  /kwaNtia/   [kwɐ͂.ˈtʃiɐ] ~ [kõ.ˈtʃiɐ]*
quantidade /kwaNtidade/   [kwɐ͂.tʃi.ˈda.dʒɨ] ~ [ˈkõ.tʃi.ˈda.dʒɨ]*
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Tal monotongação é muito diferente da que se realiza nas formas 
verbais do presente do Indicativo, na 1ª. conj.: eles cantam (/kaNtaw/ 
[ˈkã.tɐ͂w] ~ [ˈkɐ͂.tʉ]*), porque a variação é a mesma, mas a incidência 
dela sobre as formas verbais tem um efeito mais geral, e, digamos, mais 
constante. (cf. 9.1.1. Os verbos regulares)

7.1.7. A neutralização de vogais médias átonas

A neutralização vocálica consiste numa redução dos elementos 
contrastivos, num contexto fonológico específico, muitas vezes em po-
sições prosódicas fracas. Este fenômeno é bastante pesquisado tanto no 
PB quanto no PE, em contextos pré-tônicos, pós-tônicos e átonos finais 
de palavra. As análises recentes mostram os caminhos da abordagem 
fonológica não linear, tais como os empreendidos por Wetzels (1992, 
1993, 1995, 1997), e, mais recentemente, por Mateus e Rodrigues 
(2003), Wetzels (2010) e Hermans & Wetzels (2012). Aquele primeiro 
autor, aliás, analisa a fonologia das variantes do PB, e estas segundas, a 
do PE, de Portugal, descrevendo esses fenômenos. 

No entendimento de Wetzels (1992), o sistema vocálico do PB 
possui três graus de abertura, os quais distinguem os quatro níveis de 
altura vocálica: i) [aberto1], que diferencia a vogal baixa das altas; ii) 
[aberto2], que diferencia as médias das altas; e iii) [aberto3], que dife-
rencia as médias entre si (Santana, 2014). Nesse particular, a literatura 
oferece – com base na colaboração que se segue à obra de Câmara Jú-
nior ([1977] 2001) para a modalidade tensa falada no Rio de Janeiro – 
um sistema vocálico de que fazem parte estas vogais:

(17) a. tônico    b. pré-tônico

 
 
 

(20) a. tônico    b. pré-tônico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c. pós-tônico não-final   d. pós-tônico final 
 

 
 
 
 

   
 
 

Figura 1 – A neutralização vocálica (PB). 
Fonte: Câmara Júnior ([1977] 2001). 

 

Em relação ao sistema vocálico que vigora no PB, os falantes parecem manipular com 

bastante folga os quatro sistemas vocálicos indicados de (20a) a (20d). No entanto, todos eles, 

juntos, não esgotam a complexidade das vogais emitidas ao longo do território brasileiro 

(Callou et al., 2009). Na cidade de Macapá, por exemplo, esse sistema de vogais aproxima-se 

da noção mattosiana clássica, mas a mesma coisa não se pode afirmar em relação à variante 

falada pelos agricultores curiauenses.25 (cf. 8.1.3.1. O triângulo vocálico) 

A neutralização elimina a ocorrência de vogais médias em contextos átonos, e a 

projeção dessa regra para os dialetos do Sul do Brasil, dada por Wetzels (1991, 1992), fica 

com o seguinte padrão: 

 
 

Figura 2 – A neutralização das vogais pré-tônicas. 
Fonte: Wetzels (1992). 

__________ 
25 A existência generalizada no PB do sistema vocálico pós-tônico não-final – representado em (20c) – merece 
alguns comentários. Entraria em atuação, aqui, segundo Wetzels (1991, 1992), uma regra de neutralização que, 
na posição pós-tônica não-final (como em fosf[o]ro ~fosf[u]ro etc.), reduz o sistema de vogais labias posteriores 
a vogal alta /u/. Essa proposta é, no entanto, criticada por Bisol (2003), para quem o subsistema das vogais pós -
tônicas não-finais estaria em via de atingir o mesmo nível do subsistema de três vogais átonas finais ([ɨ,  , ʉ]).  
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c. pós-tônico não final        d. pós-tônico final
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Figura 1 – A neutralização vocálica (PB). 
Fonte: Câmara Júnior ([1977] 2001). 
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Figura 1 – A neutralização vocálica (PB).
Fonte: Câmara Júnior ([1977] 2001).

Em relação ao sistema vocálico que vigora no PB, os falantes 
parecem manipular com bastante folga os quatro sistemas vocálicos in-
dicados de (17a) a (17d). No entanto, todos eles, juntos, não esgotam 
a complexidade das vogais emitidas ao longo do território brasileiro 
(Callou et al., 2009). Na cidade de Macapá, por exemplo, esse sistema 
de vogais aproxima-se da noção mattosiana clássica, mas a mesma coi-
sa não se pode afirmar em relação à variante falada pelos agricultores 
curiauenses.25 (cf. 8.1.3.1. O triângulo vocálico)

A neutralização elimina a ocorrência de vogais médias em con-
textos átonos, e a projeção dessa regra para os dialetos do Sul do Brasil, 
dada por Wetzels (1991, 1992), fica com o seguinte padrão:

Figura 2 – A neutralização das vogais pré-tônicas. 
Fonte: Wetzels (1992).

25 A existência generalizada no PB do sistema vocálico pós-tônico não final – representado em 
(17c) – merece alguns comentários. Entraria em atuação, aqui, segundo Wetzels (1991, 1992), 
uma regra de neutralização que, na posição pós-tônica não final (como em fosf[o]ro ~fosf[u]ro 
etc.), reduz o sistema de vogais labias posteriores à vogal alta /u/. Essa proposta é, no entanto, 
criticada por Bisol (2003), para quem o subsistema das vogais pós-tônicas não finais estaria em 
via de atingir o mesmo nível do subsistema de três vogais átonas finais ([ɨ, ɐ, ʉ]). 
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Tal regra formaliza a neutralização do contraste entre vogais mé-
dio-altas e médio-baixas em contextos átonos. Esse esquema simples não 
contempla, porém, algumas questões dialetais tipicamente brasileiras, 
porque a proposta de Wetzels ficou explicitamente restrita aos dialetos do 
Sul do Brasil. Segundo Callou, Moraes & Leite (1996), a neutralização 
das vogais médio-altas e médio-baixas é uma das marcas diferenciadoras 
dos dialetos regionais brasileiros e, em maior nível, uma diferença funda-
mental entre o PB falado no Brasil e o PE falado em Portugal. (cf. Mateus 
et al., 2003, Pereira, 2009)

O Norte brasileiro, segundo aquela mesma fonte, preconiza a pro-
dução aberta das vogais médias, sem que haja problemas de significação 
entre al[ε]gria/al[e]gria. “Em alguns dialetos de alguns estados brasilei-
ros [...], as vogais /e/ e /o/, quando pré-tônicas, podem sofrer abaixamen-
to diante de uma vogal baixa na sílaba tônica, exceto diante de /a/, que 
não desencadeia o processo” (Abaurre & Sândalo, 2009, p. 1-2). 

No entanto, há autores que sustentam a larga variabilidade entre 
as vogais médias, com permuta constante de umas pelas outras, mas isso 
ainda é ponto controverso na literatura (Viegas, 1987). Essa parece ser 
a situação verificada na LC, na qual a variação livre entre as vogais 
médio-altas e médio-baixas é bem comun. Na maioria dos exemplos, 
as vogais médio-baixas não são a consequência direta de uma regra de 
abaixamento assimilatório:

(18)  a. [ε] > [e]    
al[ε]gria ~ al[e]gria  
fut[ε]bol ~ fut[e]bol  
av[ε]nida ~ av[e]nida 
d[ε]voção ~ d[e]voção 
mal[ε]fício ~ mal[e]fício  
art[ε]siano ~ art[e]siano  
alt[ε]rnativo ~ alt[e]rnativo  
ant[ε]passado ~ ant[e]passado 
baln[ε]ário ~ baln[e]ário ~ baln[i]ário  



158              MARLON MIRANDA DA SILVA

b. [ɔ] > [o]
bibli[ɔ]teca ~ bibli[o]teca 
p[ɔ]pulação ~ p[o]pulação
ass[ɔ]ciação ~ ass[o]ciação  
m[ɔ]dalidade ~ m[o]dalidade
pr[ɔ]dução ~ pr[o]dução ~ pr[u]dução

Um estudo mais sistemático deve mostrar se a variação observa-
da é típica da fala de grupos individuais curiauenses, ou se ela recobre 
toda a comunidade aqui investigada. 

7.1.8. A neutralização de vogais médias acentuadas

Uma regra de neutralização vocálica produtiva no PB afeta vo-
gais médias da sílaba acentuada em palavras proparoxítonas. A regra é 
conhecida na literatura como abaixamento datílico, que dá conta da au-
sência quase sistemática de vogais médio-altas (e acentuadas) na ante-
penúltima sílaba da palavra: m[έ]dico, n[ɔ́]doa, gl[ɔ́]ria, cat[ɔ́]lico etc.  
Observamos, também, que, nas palavras que obedecem às condições da 
regra de abaxamento datílico, nunca se encontra uma vogal médio-alta 
– o que sugere a produtividade dessa regra na LC.
 Uma outra regra produzida no PB, chamada abaixamento es-
pondeu, afeta vogais médias em sílabas tônicas pré-finais, principal-
mente em palavras que terminem em sílaba fechada. Na LC, a mesma 
regra mostra-se produtiva, como se pode verificar em palavras como 
j[ɔ́]vem, x[ɛ́]rox, Eli[ɛ́]zer etc.

7.1.9. A semivocalização

Nas próximas seções, analisaremos algumas ocorrências de se-
mivocalização, processo que se manifesta com bastante regularidade 
na LC. Veremos que isso está distribuído em três realizações bastante 
recorrentes no falar curiauense. (cf. Anexo B)
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7.1.9.1. A semivocalização /l/ > [w] na coda

O semivocalização da lateral /l/ em posição de coda silábica é 
o assunto de um estudo de Hora, Cardoso & Pedrosa (2010). Segundo 
Cruz (2009), evidências fonético-fonológicas sugerem que as laterais 
possuem, além de um componente coronal, um componente dorsal vo-
cálico, e, quando aquele primeiro se perde ou se apaga, o traço dorsal 
realiza-se como semivogal: /l/ > [ł] > [w]: “[...] o traço [dorsal] das con-
soantes laterais é um traço de vogal e o traço [coronal] é consonantal” 
(Cruz, 2009, p. 50). O ambiente, então, será:

(19)
a. medial:
silva  /silva/  [ˈsil.vɐ] ~ [ˈsiw.vɐ]
algo  /algo/  [ˈal.gʉ] ~ [ˈaw.gʉ] 
filme  /filme/  [ˈfil.mɨ] ~ [ˈfiw.mɨ] 
palma  /palma/  [ˈpal.mɐ] ~ [ˈpaw.mɐ]
calmo  /kalmo/  [ˈkal.mʉ] ~ [ˈkaw.mʉ]  

b. final
sol  /sɔl/   [ˈsɔl] ~ [ˈsɔw]
sul   /sul/  [ˈsul] ~ [ˈsuw] 
anil  /anil/   [ɐ͂.ˈnil]~ [ɐ͂.ˈniw] 
azul  /azul/   [a.ˈzul] ~ [a.ˈzuw]
anel  /anεl/   [ɐ͂.ˈnεl] ~ [ɐ͂.ˈnεw]  
anzol  /aNzɔl/   [ɐ͂.ˈzɔl] ~ [ɐ͂.ˈzɔw]
funil  /funil/   [fũ.ˈnil] ~ [fũ.ˈniw] 
tonel  /tɔnεl/   [tõ.ˈnεl] ~ [tõ.ˈnεw]  
animal  /animal/ [ɐ͂.ni.ˈmal] ~ [ɐ͂.ni.ˈmaw] 
quintal  /kiNtal/  [kĩ.ˈtal] ~ [kĩ.ˈtaw]

Na posição de onset, a consoante /l/ é pronunciada como lateral 
alveolar. A posição de coda (interna e final) é a mais produtiva para a 
realização da semivogal – atingindo, geralmente, o status de regra. (cf. 
4.1.4. Os segmentos laterais /l, ʎ/) 
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7.1.9.2. A semivocalização /ʎ/ > [j]

A semivocalização do /ʎ/ lexical (não derivado da sequência /l+i/) 
é um fenômeno geral na LC, e em muitas outras variantes dialetas fala-
das no Brasil. (Hora, 2006) 

(20)
velho  /vεʎo/  [ˈvε.ʎʉ] ~ [ˈvε.jʉ]
palha  /paʎa/  [ˈpa.ʎɐ] ~ [ˈpa.jɐ] 
molho  /moʎo/  [ˈmo.ʎʉ] ~ [ˈmo.jʉ]
trabalha /tRabaʎa/ [tɾa.ˈba.ʎɐ] ~ [tɾa.ˈba.jɐ]

A mudança da lateral palatal /ʎ/ para semivogal alta anterior [j] 
é fato fonológico que ocorre, geralmente, na fala dos idosos (102). Os 
jovens curiauenses quase não produzem tal mudança. Mas a variação é 
encontrada tanto em verbos quanto em não verbos, porém de maneira 
bastante variável: um mesmo falante produz palha como [ˈpa.ʎɐ], ou 
como [ˈpa.jɐ]; e trabalha como [tɾa.ˈba.ʎɐØ], ou como [tɾa.ˈba.jɐØ]. O 
mesmo processo de semivocalização pode ser observado em sequências 
lexicais /l+i/, provavelmente passando por [ʎi] > [ʎ] > [j]. Nós estamos 
supondo que, no caso da LC, as formas lexicais já possam conter a con-
soante /ʎ/ lexicalizada, como nos exemplos seguintes:

(21)
família  /familia/  [fa.ˈmi.ʎɪɐ] ~ [fa.ˈmi.jɐ] ~ [fa.ˈmi.Øɐ] 

 mobília  /mobilia/ [mo.ˈbi.ʎɪɐ] ~ [mo.ˈbi.jɐ] ~ [mo.ˈbi.Øɐ]
Emília   /emilia/  [ẽ.ˈmi.ʎɪɐ] ~ [ẽ.ˈmi.jɐ]~ [ẽ.ˈmi.Øɐ]

A vocalização da consoante palatal /ʎ/ antes de /iV/ ocorre pou-
co. A regra propaga-se tanto entre falantes jovens (e mais escolariza-
dos) quanto entre idosos analfabetos. Podemos entender as variantes 
sem semivogal (famia*, mobia*, emia* etc.) como uma consequência 
da fusão [ij] > [i].
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7.1.9.3. A semivocalização /ɲ/ > [jà]

Como já foi observado no capítulo 3, a semivocalização do /ɲ/ 
> [jà] também ocorre muito na fala curiauense. Alguns exemplos são 
repetidos em (22):

(22)
vinha  /viɲa/  [ˈvĩ.Øɐ]
nenhuma  /neɲuma/ [nĩ.ˈØũ.mɐ]
caminhão /kamiɲãu/ [kɐ͂.mĩØ.ˈɐ͂ʊ]

Como no caso da sequência /l+i/ que vira [ʎi] > [ji], a sequência 
/ni/ pode transformar-se em [ɲi] > [jài] > [jà]:

 (23)
Antônio  /aNtonio/ [ɐ͂.ˈtõ.ɲʉ] ~ [ɐ͂.ˈtõ.jʉ]
demônio /demonio/ [dʒi.ˈmõ.ɲʉ] ~ [dʒi.ˈmõ.jʉ]

7.1.10. A debucalização

No processo de debucalização, uma consoante, sempre fricativa 
na LC, perde os traços supralaringais, e vira uma fricativa glotal (/h/).

7.1.10.1. A debucalização /ʒ/ > [h]

A fricativa palatal /ʒ/ vira /h/ no onset da sílaba:

(24)
já  /ʒa/  [ˈʒa] ~ [ˈha] 
gente  /ʒeNte/  [ˈʒẽ. tʃɨ] ~ [hẽ. tʃɨ]
gerente  /ʒeReNte/ [ʒẽ.ˈɾẽ. tʃɨ] ~ [hẽ.ˈɾẽ.tʃɨ]
general  /ʒeneRal/ [ʒẽ.ne.ˈɾaw] ~ [hẽ.ne.ˈɾaw]

A debucalização de /ʒ/ é recorrente em falantes idosos, princi-
palmente do grupo analfabeto.
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7.1.10.2. A debucalização /v/ > [h]

A debucalização também afeta a fricativa labial /v/ (que se torna 
[h]), quando aparece em posição intervocálica:

(25) 
(v. ter) teve   /teve/  [ˈte.vɨ]  ~ [ˈte.ɦɨ]
(v. estar) tava  /tava/  [ˈta.vɐ]  ~ [ˈta.ɦɐ]
(v. cavar)  cava  /kava/  [ˈka.vɐ] ~ [ˈka.ɦɐ] 
(v. estar)  estava  /estava/  [iʃ.ˈta.vɐ] ~ [iʃ.ˈta.ɦɐ]
(v. trabalhar) trabalhava /tRabaʎava/ [tɾa.ba.ˈʎa.vɐ] ~ [tɾa.ba.ˈʎa.ɦɐ]

A mudança da fricativa labiodental /v/ para a fricativa glotal 
/h/ não é abrangente na fala do Quilombo do Curiaú. Isso ocorre 
sempre no contexto V__V, e ela se limita, portanto, às formas ver-
bais no pretérito perfeito, cujo morfema vem terminado em /ive/, e, 
também, no pretérito imperfeito dos verbos da 1ª conjugação /ava/. 
(cf. Anexo A, n. 1)

7.1.10.3. A debucalização /S/ > [h]

A fricativa coronal é debucalizada na coda silábica, como nas 
palavras:

(26)
asma  /aSma/  [ˈaz.mɐ] ~ [ˈaɦ.mɐ]
desde  /deSde/  [ˈdez.dʒɨ] ~ [ˈdeɦ.dʒɨ]
mesmo  /meSmo/ [ˈmez.mʉ] ~ [ˈmeɦ.mʉ]  
mesma  /meSma/ [ˈmez.mɐ] ~ [ˈmeɦ.mɐ]

A mudança da consoante coronal /S/ para uma glotal /h/ é cor-
rente entre todos os falantes curiauenses. Verificamos isso tanto na fala 
de jovens, quanto na de adultos e idosos. 

Sua generalização parece extrapolar os limites da região do qui-
lombo, e ocorre, também, na zona periurbana do município de Macapá. 
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Os dados rivalizam com os das fricativas (me[z]mo, a[ʒ]ma, de[z]de), 
ou com os de apagamento (me[Ø]mo, de[Ø]de).

7.1.11. A assimilação progressiva de /d/ > [n]

Ocorre o processo de assimilação progressiva da nasalidade da 
vogal (nasal) sobre a consoante /d/, que se torna /n/. Isso se passa em 
formas verbais específicas, tais como aquelas que se referem ao gerún-
dio dos verbos curiauenses (falan[Ø]o*, dizen[Ø]o*, partin[Ø]o* etc.), 
os quais, por assimilação, passaram a fala[n]o*, dize[n]o*, parti[n]o*. 
Os exemplos mais comuns são estes: 

(27)
a. 1ª. conj.
falando  /falaNdo/   [faˈlɐ͂.dʉ] ~ [fa.ˈlɐ͂.nØʉ]
contando /koNtaNdo/   [kõ.ˈtɐ͂.dʉ] ~ [kõ.ˈtɐ͂.nØʉ]
brigando /bRigaNdo/   [bɾi.ˈgɐ͂.dʉ] ~ [bɾi.ˈgɐ͂.nØʉ]
botando’ /botaNdo/   [bo.ˈtɐ͂.dʉ] ~ [bo.ˈtɐ͂.nØʉ]

b. 2ª. conj.
vendo  /veNdo/   [ˈvẽ.dʉ] ~ [ˈvẽ.nØʉ]
fazendo  /fazeNdo/   [fa.ˈzẽ.dʉ] ~ [[fa.ˈzẽ.nØʉ]
sabendo /sabeNdo/   [sa.ˈbẽ.dʉ] ~ [sa.ˈbẽ.nØʉ]
dizendo  /dizeNdo/   [dʒiˈzẽ.dʉ] ~ [dʒi.ˈzẽ.nØʉ]

c. 3ª. conj.
partindo /paRtiNdo/   [pax.ˈtĩ.dʉ] ~ [pax.ˈtĩ.nØʉ]
ferindo  /feRiNdo/   [fe.ˈɾĩ.dʉ] ~ [fe.ˈɾĩ.nØʉ]
mentindo /meNtiNdo/   [mẽ.ˈ tĩ.dʉ] ~ [pax.ˈtĩ.nØʉ]
sorrindo /soRiNdo/   [so.ˈxĩ.dʉ] ~ [so.ˈxĩ.nØʉ]

Esse tipo de processo de assimilação é restrito. Ocorre apenas 
em certas formas verbais curiauenses. Por isso, não encontramos exem-
plos de nomes em que se manifestasse a mudança de /d/ para /n/ na LC 
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(mas, ouvimos, raramente fazenda ~ fazena*, legenda ~ legena*). Nem 
mesmo entre verbos o processo pode ser admitido como genérico. Esse 
tipo de assimilação ocorre na fala de boa parte dos informantes, sem 
distinções sociais.

7.1.12. A síncope da vogal alta pós-tônica pré-final

As sequências finais ˈVC{i,u}V## mostram comportamentos 
bem diversos. Aí, encontram-se: i) os grupos vocálicos que ocorrem 
com muita regularidade na LC (como: /ia/ de história, diária e glória; 
/io/ de ilusório, escritório e casório; /ua/ de água e égua); ii) os gru-
pos vocálicos que ocorrem pouco, e entre falantes mais escolarizados 
(como: /ea/ de área e áurea; /eo/, de vídeo e páreo; /ie/ de série e espé-
cie); e iii) os grupos vocálicos que não aparecem (como: /oa/ (0,00%), 
de páscoa e nódoa e /ou/ (0,00%), de árduo e contíguo; /ue/ (0,00%), 
de tênue etc.). 

Normalmente, a vogal média (ou alta) torna-se um glide, que 
forma um onset complexo com a consoante precedente. Isso cria, por-
tanto, uma palavra com acento pré-final. Depois, os dados mostram que 
os falantes curiauenses muitas vezes não realizam a vogal alta pré-final 
em tais sequências, principalmente os informantes adultos, de ambos 
os sexos.

(28)
água  /agua/  [ˈa.gØɐ]
área  /aRea/  [ˈa.ɾØɐ]
série  /sεRie/  [ˈsε.ɾØɨ]
nódoa  /nɔdoa/  [ˈnɔ.dØɐ]
páscoa  /paSkoa/ [ˈpaʃ.kØɐ]
história  /iStɔRia/ [iʃ.ˈtɔ.ɾØɐ] 
ilusório  /iluzɔRio/ [i.lu.ˈzɔ.ɾØʉ] 

A regra de simplificação da sílaba /ˈVC{i,u}V/ é muito variável. 
Há palavras nas quais a sílaba átona final não sofre o referido processo 
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de redução vocálica: vídeo, por exemplo, não se torna víd[Ø]o, páreo 
não se torna pár[Ø]o e níveo não se torna nív[Ø]o. (cf. 5.1.2.1. O núcleo 
complexo)

7.1.13. A supressão

Os dados de aférese não são poucos na LC, e eles igualmente 
revelam como a fala dos agricultores da floresta preserva certas ex-
pressões linguísticas que podem ser consideradas verdadeiras tinturas 
de um português rural, ou arcaico (Mattos e Silva, 2006, 2008; Costa, 
2006). São estes os itens lexicais encontrados:

(29) 
até  /atε/  [aˈtε] ~ [Ø.ˈtε]   
está  /iʃta/  [iʃ.ˈta] ~ [Ø.ˈta]   
avó  /avɔ/  [a.ˈvɔ] ~ [Ø.ˈvɔ]   
José  /ʒuzε/  [ʒu.ˈzε] ~ [Ø.ˈzε]
essa  /εsa/  [ˈε.sɐ] ~ [Ø.ˈsɐ]   
gente  /ʒeNte/  [ˈʒẽ.tʃɨ] ~ [Ø.ˈtʃɨ]  
rapaz  /RapaS/  [xa.ˈpaʃ] ~[Ø.ˈpaʃ]
ainda  / aiNda/  [a.ˈĩ.dɐ] ~ [Ø.ˈĩ.dɐ] ~ [Ø.ˈdɐ]
vocês  /voseS/  [vo.ˈseʃ] ~ [Ø.ˈseʃ]
então  /eNtãʊ/  [ẽ.ˈtɐ͂ʊ] ~ [Ø.ˈtɐ͂ʊ]
aquela  /akεla/  [a.ˈkε.lɐ] ~ [Ø.ˈkε.lɐ]   
porque  /poRke/  [pox.ˈke] ~ [Ø.ox.ˈke]
acabou  /akaboʊ/ [a.ka.ˈboʊ] ~ [Ø.ka.ˈboØ]
energia  /eneRʒia/ [ẽ.neɣ.ˈ ʒiɐ] ~ [Ø.neɣ.ˈʒiɐ]
significa /signifika/ [si.gw(i).ni.fi.kɐ] ~ [Ø.gw(i).ni.ˈfi.kɐ] 
açaizeiro /asaɪzeɪRo/ [a.saɪ.ˈzeɪ.ɾʉ] ~ [Ø.sa.ˈze.ɾʉØ] 

Os usos manifestam-se, principalmente, em formas conjugadas 
de estar, nas quais a queda da primeira ou das duas primeiras sílabas é 
quase sistemática. Outras considerações sobre a estrutura dos nomes e 
dos verbos curiauenses são feitas nos próximos capítulos deste traba-
lho. (cf. 9.1. O paradigma dos verbos da LC)
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8. A DURAÇÃO VOCÁLICA DA LC

O estudo da duração de uma língua pressupõe, de modo bem 
amplo, a definição dos segmentos vocálicos que a integram. Tal investi-
gação ocorreu há menos de 30 anos no Brasil. Sobre a perspectiva foné-
tico-acústica, os textos pioneiros englobam, entre outros: i) a descrição 
das vogais faladas em Blumenau, de Pagel (1981); ii) o trabalho de des-
crição das vogais orais, empreendido por Abaurre & Cagliari ([1982] 
1986); e iii) o texto de Nebre & Ingemann (1987) sobre a redução das 
vogais faladas em certas regiões do país. (Behlau, 1984)

8.1. UMA REVISÃO TEÓRICA PRÉVIA

Depois destes esforços, os estudos acústicos mais recentes e re-
levantes das vogais do PB são: i) a pesquisa que compara, acusticamen-
te, as vogais produzidas por falantes de cinco capitais brasileiras, de 
Callou, Moraes & Leite (1996a, 1996b) e ii) a análise fonético-acústica 
empreendida por Escudero et. al (2009), sobre as vogais produzidas por 
falantes de São Paulo (Brasil) e de Lisboa (Portugal). A descrição da 
duração vocálica está, portanto, diretamente vinculada aos resultados 
encontrados nessas duas últimas análises, entre outras razões, pelos mé-
todos de operação acústica empregados nelas.  

Análises fonéticas são bastante correntes no quadro descritivo 
do PB falado no Brasil (Câmara Júnior, [1977] 2001; Cagliari, 1981; 
Albano, 1999; Cristófaro Silva, 1999). Só nas últimas duas décadas ou-
tros pesquisadores empreenderam esforços a fim de produzir novas in-
vestigações fonético-acústicas (Moraes & Wetzels, 1992; Callou, Leite 
& Moraes, 1996b; Rauber, 2006, 2008, entre outros). Em sentido mais 
amplo, estudos fonéticos realizados tanto no Brasil (Brenner & Lenzi, 
2008; Santana, 2014) quanto em Portugal (Cadeias, 2007; Lourenço 
[2010?]) têm-se ocupado da comparação desses sistemas vocálicos, ora 
buscando descrevê-los de maneira geral, ora buscando esmiuçar os usos 
e as expressões regionais tão diversificados em cada país. 
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Para Brod & Seara (2013), ao mesmo tempo em que a litera-
tura sobre a descrição acústica das vogais é vasta em Língua Inglesa, 
por exemplo, no PB – na qual os estudos ainda são muito incipientes, 
principalmente de fala infantil – não há uma quantidade de trabalhos 
tão abrangente e diversificada. Segundo aquelas autoras, as contribui-
ções teóricas que já se dedicaram à comparação entre sistemas vocáli-
cos provêm “[...] dos estudos em fonoaudiologia que concentram sua 
investigação, sobretudo, na análise dos parâmetros de frequência fun-
damental, jitter e shimmer”. (Idem, ibidem, p.112-113)

Recentemente, Escudero et al. (2009) mostram que : i) quando tô-
nicas, as sete vogais portuguesas estão distribuídas em quatro faixas de F1: 
o 1º. nível, onde estão as vogais altas (/i/ e /u/); o 2º. nível, onde estão as 
vogais médio-altas (/e/ e /o/); o 3º. nível, onde estão as vogais médio-baixas 
(/ε/ e /ɔ/), e, finalmente, o 4º. nível, onde está a vogal central baixa (/a/); e 
ii) há diferenças no comportamento dos formantes segundo a variável sexo 
dos falantes, já que os valores de F1 e F2 são mais altos entre mulheres que 
entre homens. No que tange à duração dos segmentos vocálicos, portanto, 
confirmamos as observações feitas em muitos trabalhos anteriores: i) quan-
to mais baixa a vogal for, mais longa será ela em relação às demais; e ii) as 
vogais anteriores são mais longas que as vogais posteriores.

Quanto à profundidade e abrangência dos estudos brasileiros – 
ou quanto ao método adotado neles – Escudero et al. (2009) formulam 
algumas críticas, cujos pontos fundamentais são: i) não há comparação 
entre os dialetos investigados no Brasil, e o procedimento metodoló-
gico adotado, aí, não permite comparações futuras entre os sistemas 
fonológicos; ii) não há uma quantidade significativa de informantes (8, 
no máximo), o que dificulta a consideração dos resultados em escala 
mais ampla, geral; iii) não há registro de dados de fala de informan-
tes mulheres (os homens são preferidos em boa parte das investigações 
acústicas); iv) não há controle sobre o contexto fonológico em que a 
vogal-alvo está inserida (às vezes, esse contexto fonológico é levado 
em conta, às vezes, não); e v) não há dados acústicos genéricos sobre o 
valor de f0, da qualidade espectral, ou da duração vocálica. 
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Essas mesmas dificuldades no que diz respeito às referências acús-
ticas também são constatadas por Brod & Seara (2013) e, em seguida, por 
Meirelles (2011) – principalmente quando os informantes são crianças ou 
mulheres adultas. Em relação à LC, portanto, tal preocupação não é menos 
evidente agora, pois não existem trabalhos fonético-acústicos prévios que 
possam dar a conhecer as particularidades sonoras da fala espontânea da 
referida população, de um lado ou de outro.

Ladefoged (2001) ensina: “The peaks in the spectra of vowels 
(…) correspond to the basic frequencies of the vibrations of the air in 
the vocal tract. These modes of vibrations of the vocal tract are known 
as formants” (idem, ibidem, p. 94), sendo que o valor dos dois primeiros 
formantes (F1 e F2) é suficiente para expressar a duração dos segmentos 
vocálicos de qualquer língua. Aqui, analisamos apenas a duração com 
base nesses dois correlatos acústicos das vogais. O primeiro formante 
(F1) relaciona-se à altura das vogais, ou à abertura vocálica, e possui, 
no PB, valores que estão entre 150 a 850Hz (Escudero et al. 2009). O 
segundo formante (F2) relaciona-se à anterioridade, ou à posteriorida-
de das vogais, e possui valores entre 500 a 2.500Hz. “As bordas dos 
formantes sofrem alterações dependendo da natureza das consoantes 
precedente e seguinte. A plotagem dos valores de F1 e F2 em um gráfico 
permite a visualização dos segmentos vocálicos de maneira semelhante 
à proposta no diagrama de Vogais Cardeais”. (Cristófaro Silva, 2011, p. 
121, adaptado) 

Os principais correlatos observados, aqui, são a frequência dos 
formantes e a duração relativa dos segmentos vocálicos (Pescatori Sil-
va, 2010). O valor médio da frequência permite indicar, portanto, qual 
seja a área de proximidade ou de dispersão particular das vogais dentro 
do espaço acústico entendido como triângulo vocálico. Tal perspectiva 
restringe-se, portanto, ao quadro das sete vogais orais, produzidas num 
determinado tempo (ms) – cujo valor pode estabelecer o contraste, por 
exemplo, entre vogais anteriores e posteriores, médias e altas, longas e 
breves. No PB, as sete vogais estão divididas em: i) três anteriores: uma 
alta (/i/) e duas médio-altas (/e, ε/); ii) três posteriores: uma alta (/u/) 
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e duas médio-altas (/o, ɔ/); e iii) uma central (/a/). Tal correspondência 
segmental também está mantida em relação à fala da população inves-
tigada, sem maiores distinções teóricas. 

Feitas essas considerações, teremos, a partir de agora, uma com-
paração entre o quadro vocálico do PB (/i/, /e/, /ε/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/) e o 
da LC (/i/, /e/, /ε/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/). Todos os segmentos vistoriados nessa 
experiência também são, portanto, vogais orais, breves e tônicas. Ini-
cialmente, não há muita especificação sobre o contexto antecedente ou 
sobre o consequente dos segmentos analisados, nem sobre a natureza da 
sílaba em que eles aparecem. 

A questão fundamental, aqui, é definir o comportamento das vo-
gais da LC em relação ao triângulo vocálico do PB, e confirmar, mais 
tarde, possíveis similaridades ou diferenças entre os dois sistemas. A 
análise acústica empreendida, neste momento, tenta aproximar-se da 
relevância do “detalhe fonético”, que, para Pescatori Silva (2010, p. 
228), deve ser um ideal a ser perseguido na metodologia e no trato das 
questões acústicas.

8.1.1. A metodologia da abordagem

Para levar a análise da LC em conta, os objetivos principais for-
mulados aqui são estes: i) descrever qual o comportamento duracio-
nal do sistema vocálico da LC; ii) comparar a duração vocálica da LC 
vs. a do PB – esta última variante linguística admitida, neste trabalho, 
como a principal interferência fonológica sobre o modelo prosódico 
ainda hoje praticado na região investigada; iii) determinar o valor das 
duas primeiras ressonâncias vocálicas, em medição acústica (Hz); iv) 
comparar a produção de fala, de duração e de formantes, entre homens 
e mulheres; e v) constituir, de acordo com os dados encontrados, um 
triângulo vocálico comparativo entre a LC vs. o PB.

Retiramos os dados duracionais do Corpus Fonético da Inves-
tigação. Dele, selecionamos 10 informantes de ambos os sexos, 5 ho-
mens e 5 mulheres. No que concerne aos quilombolas entrevistados, 
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aliás, eles estavam sendo considerados segundo os mesmos critérios 
de gravação e segundo as mesmas condições de tratamento de áudio, 
tal como a qualidade do sinal sonoro e a velocidade do registro de fala 
– aspectos que, invariavelmente, sempre podem influenciar a medição 
das faixas sonoras em análise (Freitas, 2010). 

Algumas informações mais detalhadas sobre os colaboradores 
da pesquisa, ou sobre a manipulação e a interpretação dos dados pro-
duzidos, podem ser recuperados no capítulo metodológico (cf. 2.3.1. O 
programa Praat). Com a gama de cuidados que um estudo como tal a 
todos impõe, a primeira descrição formântica das vogais curiauenses 
pauta-se por parâmetros globais que dizem respeito às variáveis lin-
guísticas previamente selecionadas, e, a seguir, evocadas: 

i) considerar somente as sete vogais orais, breves e tônicas de 
cada PW – sem maiores implicações sobre a posição delas aí, ou sobre 
os contextos fonológicos imediatos; 

ii) estabelecer a duração vocálica com base no intervalo de iní-
cio (onset) e de fim (offset) da onda sonora; 

iii) extrair, do total de valores duracionais encontrados, uma 
Média (M) e estabelecer sobre isso o respectivo Dp; 

iv) confrontar o intervalo de tempo médio das vogais, segundo 
a variável sexo dos falantes; 

v) definir o mesmo número de vogais por informante – extrain-
do-se delas, portanto, a M dos valores de F1 e F2 (em Hertz); e 

vi) considerar o mesmo critério de manipulação da vogal – com 
a seleção da PW-alvo, a delimitação da vogal (oral, aberta e tônica), e a 
posição, ao centro mais regular do espectrograma – no qual o segmento 
parece estar mais robusto, ou protegido da influência direta de consoan-
te(s) ou vogal(is) adjacente(s).

8.1.1.1. O cálculo da duração

O valor da duração vocálica é geralmente mensurado a partir de 
parâmetros espectrográficos específicos (Ladefoged, 1984, 2001). De-



 A DURAÇÃO VOCÁLICA DA LC                                   171

pois desta fase, definimos qual o valor da duração média de cada vogal 
oral, breve e tônica. Para tal cálculo, levamos em conta o início e o fim 
da onda sonora, ou seja, o início do primeiro impulso de fala, até o limi-
te máximo dele, devidamente indicado ao longo da faixa sonora emitida 
(Rauber, 2008). Tal medição exige, tanto quanto possível, a restrição ou 
a exclusão de sons consonantais interferentes – sobretudo quando estes 
trazem o traço [+vozeado], pois, frequentes vezes, tal consoante interfe-
re demasiadamente na qualidade da onda sonora, modificando-a (Alves 
& Galúcio, 2007). Esse é o motivo pelo qual, tradicionalmente, consi-
dera-se a vogal como a fase em que o F2 é visível (Lehiste, 1970); quan-
do, porém, o F2 não é mais visível – ainda que não se tenha começado 
a produzir uma consoante à margem – já há indícios de coarticulação.

O cálculo da duração será, portanto, sempre um valor admitido 
como relativo (Silva, 2006; Delgado-Martins, 1988; Silva, 2011), pois 
ele se baseia no tempo aproximado de produção dos segmentos. Não é 
tão fácil definir a fronteira exata dos segmentos vocálicos. Estes, não 
poucas vezes, também podem sofrer forte influência da fala produzida 
pelo informante (rápida ou lenta, pausada ou entrecortada etc.), além da 
posição do segmento na PW e a organização geral dela na I. (Nespor & 
Vogel, 1986)

A análise acústica – da duração vocálica, dos formantes F1 e F2, 
da frequência fundamental (f0) etc. – permite, portanto, que se estabe-
leça, com maior rigor, quais são os correlatos fonético-acústicos que, 
no geral, tendem a interferir mais diretamente na qualidade das vogais, 
e, de modo bastante diverso, quais podem assegurar a confirmação de 
certas hipóteses fonológicas previamente formuladas. (cf. Anexo D)

Quanto ao cálculo da duração, por exemplo, o tempo de pro-
dução das vogais é obtido a partir do primeiro ciclo completo da onda 
sonora, até o último ciclo completo dela, em milissegundos. Por isso, 
as marcações pontilhadas de todos os formantes, no Praat, orientam a 
seleção feita manualmente. Essas medições são realizadas com as ferra-
mentas disponíveis no próprio programa. (Boersma & Weenink, 2012-
2014)
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8.1.1.2. O valor dos formantes (F1 e F2)

Separamos 7 vogais tônicas, em 8 palavras diferentes, produ-
zidas por 10 informantes nativos, 5 homens e 5 mulheres (de 30 a 50 
anos) – o que representa um total de 560 palavras autênticas. Quando 
os valores de F1 e F2 parecem neutros, ou seja, quando estão muito pró-
ximos do limite de outras vogais adjacentes, leva-se em conta o critério 
perceptivo do pesquisador no momento de diferenciá-las e agrupá-las 
nas suas respectivas categorias. 

Tal preocupação justifica-se, e é bastante previsível, pois não há 
critérios muito rígidos sobre os quais se possa determinar, isoladamente, 
a margem exata de cada vogal. É aqui que se vê a vantagem de utilizar a 
integridade de F2 como critério mais objetivo. Nessa investigação, não 
são levadas em conta as vogais produzidas em outros contextos fonoló-
gicos (como, por exemplo, sílabas pré-tônicas, pós-tônicas não finais e 
pós-tônicas finais). Fizemos a coleta de dados em gravações realizadas 
dentro do quilombo curiauense, em fases bem específicas. Para captar o 
registro da fala espontânea dos informantes, empregamos um microfo-
ne dinâmico de punho. As gravações estão armazenadas no disco rígido 
de um computador portátil. As configurações básicas do equipamento 
são descritas no capítulo metodológico (cf. 2.2.3. A entrevista). Como 
já citado anteriormente, o suporte à captura da faixa de som deve-se ao 
programa Praat (Boersma & Weenink, 2012-2014). 

Com ele, é possível visualizar, simultaneamente, tanto a onda 
sonora quanto os respectivos valores de cada vogal selecionada, a fim 
de que se pudesse medir, em Hertz, a frequência relativa de cada seg-
mento (Delgado-Martins, 1988). Para a posterior interpretação dos re-
sultados encontrados nessa fase de medição, empregamos as ferramen-
tas disponíveis no pacote do próprio software. (cf. 8.1.1. A metodologia 
da abordagem)

Um script possibilita automatizar o reconhecimento dos forman-
tes, e a atribuição deles no triângulo vocálico. O recurso foi gentilmen-
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te cedido por Rauber (2006)26, em conversas com essa pesquisadora. 
Meirelles (2011)27 também ofereceu grande auxílio quando nos cedeu 
os suportes para que se fizesse uma leitura automática dos arquivos 
sonoros. Em seguida, os dados dos 560 formantes (F1 e F2) são devi-
damente separados, vogal por vogal, e ordenados em tabelas distintas. 
(Denzin et al., 2006)

Posteriormente, extraímos o valor médio tanto de F1 quando de 
F2, correspondentes a cada vogal tônica, separadamente, e, finalmente, 
os valores dessas ressonâncias possibilitam definir o grau de abertura 
das vogais no eixo vertical; no horizontal, podemos deduzir a posição 
anterior ou posterior da língua no momento em que se emitem esses 
segmentos.

8.1.1.3. Os informantes da experiência

A literatura mostra que há diferenças significativas na fala de 
homens e mulheres. Por isso, os parâmetros acústicos selecionados 
levam em consideração tal diferença, sobretudo por causa da diversi-
dade de realizações prosódicas (Frota & Vigário, 2000; Frota, Galves 
& Vigário, 2008). Anteriormente, os estratos sociais são separados por 
escolaridade e faixa etária dos falantes, e o resultado da comparação 
leva em conta, também, os dados fonológicos produzidos por homens 
e mulheres.

Se, na fala de um indivíduo do sexo feminino, ocorressem rea-
lizações microprosódicas (como, por exemplo, alguns saltos de oitava, 
ou qualquer outro distúrbio à faixa de som), o equipamento seria ajusta-
do para sanar problemas dessa natureza. Fizemos, primeiramente, uma 
comparação da duração vocálica, e, depois, uma confrontação entre os 
valores de formantes da LC vs. os do PB. Os dados de F1 e F2 que são 
utilizados na comparação estão nas Tabelas 8.1 e 8.2 a seguir:

26 Dra. Andréia Rauber, comunicação pessoal, 12 de agosto de 2015.
27 Dra. Virgínia Meirelles, comunicação pessoal, 28 de maio de 2015.
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Tabela 8.1 – Os valores dos formantes da LC.
Vogais da LC

sexo formantes i e ε a ɔ o u

Homens
F1 321 404 497 608 542 490 370
F2 2029 1873 1872 1406 1030 1294 1362

Mulheres
F1 386 429 554 743 546 493 404
F2 1922 1776 1988 1547 1179 1176 1245

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Os dados abaixo dizem respeito ao PB, com base na realização 
vocálica da variante de São Paulo: 

Tabela 8.2 – Os valores dos formantes do PB (São Paulo).
Vogais do PB

sexo formantes i e ε a ɔ o u

Homens F1 307 425 648 910 681 442 337
F2 2676 2468 2271 1627 1054 893 812

Mulheres
F1 285 357 518 683 532 372 310
F2 2198 2028 1831 1329 927 804 761

Fonte: Escudero et al. (2009)

A primeira lista de dados recobre as vogais da LC. A segunda 
abrange o PB por meio da pesquisa empreendida por Escudero et al. 
(2009) sobre as vogais da variante paulista. Além disso, recuperamos 
a comparação com os dados de Callou, Moraes & Leite (1996b) – e a 
condição atual do PB nas cinco capitais brasileiras escolhidas na análise 
desses autores, nos tópicos adiante.

8.1.2. A duração do PB na análise de Callou, Moraes & Leite (1996b)

O primeiro esforço, no Brasil, a fim de descrever, mais ampla-
mente, a realidade das vogais tônicas, pré-tônicas e átonas do PB é de-
vido ao trabalho de Callou, Moraes & Leite (1996b), com base em um 
corpus de fala espontânea pertence ao projeto Norma Culta Urbana 
(Nurc). 
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Os pesquisadores escolheram 15 informantes universitários, dis-
tribuídos por faixa etária (25-35 anos, 36-55 anos e 56 anos em diante), 
sendo três indivíduos de cada uma das capitais envolvidas na análise: 
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Vitória:

Tabela 8.3 – Os valores de F1 e F2 nas vogais do PB. (Hertz) 
Recife Salvador Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Vitória

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2
399 2235 320 2106 336 2196 336 2053 373 2213 341 2211
449 2004 390 1883 400 2016 403 1953 440 1996 417 2076
561 1850 480 1716 533 1833 550 1750 526 1816 595 1807
730 1460 643 1303 653 1426 706 1396 616 1513 831 1388
568 1110 503 986 546 1020 570 990 530 1056 601 1050
454 1031 400 953 410 976 410 913 423 990 421 878
403 939 346 930 350 943 336 933 356 896 354 875

Fonte: Callou, Moraes & Leite (1996b).

As vogais coletadas são analisadas com base no valor médio de F1 
e F2. Isso só é possível graças ao programa Interactive Laboratory System 
(ILS). Em seguida, os responsáveis pela pesquisa estabeleceram quais os 
parâmetros acústicos de cada realização vocálica. O método adotado é o 
multivariacionista, da sociolinguística quantitativa, de cunho laboviano. 

Outro recurso técnico utilizado foi o pacote de programas Var-
brul, que possibilita estabelecer que fatores significativos produzem 
eventos de variação linguística. A experiência de Callou, Moraes & Lei-
te (1996a, 1996b, 2003) considera, portanto, três possibilidades de re-
sultado: os valores das vogais tônicas, pré-tônicas e pós-tônicas. Como 
a abordagem sobre a LC não tem, como objetivo específico, apresentar 
a descrição completa de acento pré-tônico e pós-tônico, estas variáveis 
são totalmente desconsideradas na comparação aqui proposta.  

8.1.2.1. Porto Alegre

A configuração das vogais produzidas em Porto Alegre é mui-
to interessante. Os segmentos anteriores /i/, /ε/ e /e/ são muito anterio-
res, bem mais que a mesma categoria desses segmentos no PB. A vogal 
central /a/ é realizada, no Sul do Brasil, com F1 e F2 de 354Hz e 896Hz, 
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respectivamente. Outros dados das vogais porto-alegrenses podem ser 
observados a partir da comparação mostrada no Quadro 1:   

QUADRO 1 – A disposição das vogais orais e tônicas /i, 
e, ε, a, ɔ, o, u/, de Porto Alegre (preto) e do Quilombo do 
Curiaú (vermelho), no espaço articulatório, segundo os 
valores de F1 e F2 (Hz). Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

O espaço articulatório das vogais de Porto Alegre é diferente do 
produzido no Quilombo do Curiaú, principalmente na distância existen-
te entre vogais altas /i, u/ e a baixa, /a/. A variante linguística do Sul do 
Brasil é a que mais nitidamente manifesta essa distância. A comunidade 
estudada nesse trabalho encontra-se no Norte do Brasil, nos arredores 
da cidade de Macapá; Porto Alegre, por seu turno, está em sentido dia-
metralmente oposto na configuração do território brasileiro. 

A diferença na distribuição das vogais acentuadas no espaço vo-
cálico, nesses dialetos, é notável. Entretanto, temos de levar em conta o 
fato de que as falas gravadas são diferentes e a análise realizada refletirá 
um pouco isso. No momento, não fica claro se as variações podem ser 
atribuídas meramente a diferenças de fala, por isso, estudos futuros são 
necessários para confirmar a validade de todas essas suposições. (cf. 
Anexo C)
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8.1.2.2. Rio de Janeiro

Quanto à disposição espacial dos segmentos, os elementos tôni-
cos produzidos no Rio de Janeiro estão mais unidos às vogais produzi-
das pelos quilombolas curiauenses. Apesar de as vogais destes últimos 
informantes ocorrerem de modo muito centralizado e agregado, as vo-
gais daqueles primeiros não ficam tão longe assim dessa condição. A 
distância entre todas essas vogais é, efetivamente, curta. A disposição 
espacial de ambos os sistemas vocálicos é quase idêntica, tal como se 
pode observar abaixo:  

QUADRO 2 – A disposição das vogais orais e tônicas /i, 
e, ε, a, ɔ, o, u/, do Rio de Janeiro (preto) e do Quilombo 
do Curiaú (vermelho), no espaço vocálico, segundo os va-
lores de F1 e F2 (Hz). Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

 
A diferença na disposição das vogais do Rio de Janeiro e na do Qui-

lombo do Curiaú é mínima. Isso pode ser confirmado pela proximidade das 
vogais médias /e, ε/ e /o, ɔ/ e da central /a/ de ambos os sistemas, porque a 
vogal dos curiauenses é realizada tão próxima da outra, a carioca, que elas 
quase se tocam. A distância mais expressiva ocorre graças à vogal /u/, dos 
fluminenses, que aparece com F1 e F2 de 350Hz e 943Hz, respectivamente. 
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8.1.2.3. Recife

Nas cinco capitais brasileiras, as vogais anteriores /i, e/ e a cen-
tral /a/ são mais baixas no falar do Recife. As posteriores /o/ e /u/ rea-
lizam-se mais posteriores que os mesmos segmentos ditos pelos infor-
mantes curiauenses. 

Estes segmentos, aliás, estão dispostos no espaço articulatório, 
como se não disputassem uma posição aí, a não ser as vogais médio-
-baixas /ε/ e /ɔ/, na realização vocálica do Recife, que parecem querer 
chocar-se com suas congêneres, na variante do quilombo. O quadro a 
seguir deixa evidente tal contraste:

QUADRO 3 – A disposição das vogais orais e tônicas /i, 
e, ε, a, ɔ, o, u/, do Recife (preto) e do Quilombo do Curiaú 
(vermelho), no espaço articulatório, segundo os valores 
de F1 e F2 (Hz). Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Pela disposição das vogais altas /i, u/ na fala recifense, nota-
mos que o F1 das vogais curiauenses é um pouco menor em relação às 
mesmas vogais daquela primeira variante. Em outros termos, os falan-
tes quilombolas realizam segmentos bem mais altos que os mesmos 
segmentos emitidos na cidade do Recife. Entre os falantes curiauen-
ses, portanto, a vogal anterior /i/ é a mais alta de todas as vogais altas, 
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porque seu F1 é muito baixo (357Hz), mas essa mesma vogal é menos 
anterior que o /i/ recifense, que tem F2 médio de 2.235Hz.

8.1.2.4. Salvador

Em relação ao eixo horizontal (anterioridade-posterioridade, 
F2), as vogais /i/ e /ε/ do PB de Salvador são mais anteriores que as 
mesmas vogais curiauenses. Já /ε/, /ɔ/ e /o/ são mais anteriores na fala 
dos agricultores quilombolas que na dos informantes soteropolitanos. 

A impressão mais notável é que o espaço em que estão as vogais 
será, no geral, bem diferente, como se elas se deslocassem em sentidos 
inteiramente opostos: as vogais do quilombo à esquerda (menos ante-
riores e mais baixas) e as de Salvador à direita (mais anteriores e mais 
altas). Os valores médios dos formantes ficam, portanto, assim:

QUADRO 5 – A disposição das vogais orais e tônicas /i, e, 
ε, a, ɔ, o, u/, de Salvador (preto) e do Quilombo do Curiaú 
(vermelho), no espaço articulatório, segundo os valores 
de F1 e F2 (Hz). Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Na fala de Salvador, as vogais anteriores /i/, /e/ e /ε/ estão dis-
tribuídas de maneira tal que é possível traçar uma linha reta sobre elas. 
Acrescente-se a isso, também, o afastamento mais acentuado entre os 
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pares das vogais posteriores, em escala ascendente. No eixo vertical 
(alto-baixo, F1), a vogal /a/ curiauense é mais baixa que a dita na cidade 
de Salvador, mas não tanto – a mesma coisa se passa com as vogais 
médio-baixas, /ε/ e /ɔ/. 

8.1.2.5. São Paulo

No eixo vertical (anterioridade-posterioridade, F1), as vogais 
produzidas por paulistas mantêm o mesmo comportamento já observa-
do entre as capitais brasileiras: maior deslocamento – para o polo ante-
rior, ou para o posterior – das vogais anteriores /i, e/ e posteriores /o, u/. 
Por outro lado, o sistema vocálico curiauense tem, como característica 
destacável, estar mais estacionado no centro do espaço articulatório. 
Cabe destacar ainda, que, sobre essa diferença essencial, as vogais de 
São Paulo aparecem deste jeito:

QUADRO 6 – A disposição das vogais orais e tônicas /i, e, 
ε, a, ɔ, o, u/, de São Paulo (preto) e do Quilombo do Curiaú 
(vermelho), no espaço articulatório, segundo os valores 
de F1 e F2 (Hz). Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)
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Os informantes de São Paulo produzem segmentos que ficam 
dispostos quase fora do espaço em que estão os mesmos segmentos 
ditos no quilombo curiauense – exceto, claro, a vogal médio-alta /ε/, 
que extrapola integralmente os limites da posição esperada – e foi 
realizar-se como mais anterior que sua congênere, na variante do PB. 

Isso sugere que os valores formânticos são sensivelmente dife-
rentes, mas a condição sonora deles não é assim tão drástica. A inclusão 
dos valores das vogais do PB (por capitais) no mesmo espaço articu-
latório em que se encontram as vogais da LC ajuda a apontar fatos 
importantes, dentre os quais destacamos apenas: 

i) /i/ é mais baixa em duas capitais (Porto Alegre e Recife);
ii) /e/ é mais baixa apenas em Porto Alegre; 
iii) /ε/ é mais alta apenas em Salvador; 
iv) /a/ é mais baixa apenas em Porto Alegre; 
v) /ɔ/ é mais alta em Salvador, e mais posterior no Rio de Janeiro; 
vi) /o/ é mais alta em todas as capitais investigadas; 
vii) /u/ é mais baixa somente no Recife.

Depois de confrontar as realizações vocálicas do PB com os da-
dos fornecidos por Callou, Moraes & Leite (1996b), há três diferenças 
destacáveis em relação ao comportamento da LC vs. o do PB: 

1) Na região Sudeste, o maior contraste em relação à LC é a rea-
lização da vogal posterior /o/, a qual é mais alta (em São Paulo) e mais 
alta e posterior (no Rio de Janeiro);

2) Na região Nordeste do Brasil, o maior contraste em relação 
à LC é a altura das vogais médias /ε/ e /ɔ/ (em Salvador), e, também, a 
altura das vogais altas /i/ e /u/ (no Recife); 

3) Na região Sul, o maior constraste verificado em relação à LC 
é a altura das vogal alta (/i/), das médias (/e/, /ε/), da médio-alta poste-
rior (/o/), e, finalmente, da central (/a/).
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8.1.3. A duração do PB na análise de Escudero et al. (2009)

A investigação de Escudero et al. (2009) tinha como meta prin-
cipal descrever o sistema vocálico da língua falada no Brasil e em Por-
tugal. Para isso, os autores fizeram uma coleta de dados nas duas prin-
cipais cidades de cada um desses países, isto é, em São Paulo e em 
Lisboa, respectivamente. 

São escolhidos 20 falantes nativos, com formação universitá-
ria, entre homens (10) e mulheres (10). Todos os informantes realizam 
a leitura de frases controladas por computador. As faixas de som são 
gravadas e, posteriormente, houve a seleção das palavras-alvo. O foco 
deste empreendimento era a captura das vogais orais e tônicas. Os pes-
quisadores geralmente separaram, então, 7 vogais, ditas em 20 frases-
-modelo, por 20 falantes nativos (7x20x20). 

O resultado desse configuração é uma arquivo sonoro de 2.800 
vogais. A soma das gravações de São Paulo e de Lisboa forma um ban-
co de dados de 5.600 vogais. Depois, os autores fazem a medição acús-
tica de f0, F1, F2 e F3, da duração absoluta (em milissegundos), e buscam 
estabelecer a disposição dos segmentos no espaço articulatório. Cada 
vogal é analisada pelo algoritmo de Burg – o qual se encontra disponí-
vel no programa Praat. Na presente investigação, só nos interessam os 
valores da duração vocálica encontrados por Escudero et al. (2009) que 
dizem respeito às vogais do PB. Esses valores são os seguintes:

Tabela 8.4 – A duração média dos segmentos vocálicos (PB).

Duração Vogais do PB
/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

Média 97 115 132 135 131 116 100
Dp 2,8 9,2 12,7 12,0 11,3 9,2 0,0

Fonte: Escudero et al. (2009, p. 1.383, adaptado)

Na Tabela 8.4, observamos o valor (M)édio do tempo (ms) de 
duração de cada vogal. Em seguida, extraímos o respectivo (D)esvio-
-(p)adrão. Como se pode notar, há, no PB, três elencos vocálicos distin-
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tos quanto à duração: (/i, u/), (/e, o/) e (/ɛ, ɔ, a/). A gradação verificada 
entre os valores duracionais existentes no sistema linguístico do PB 
caminha numa ordem notadamente decrescente: [a] > [ε] > [ɔ] > [e] > 
[o] > [u] > [i]. 

Fica fácil perceber, portanto, que os três repertórios sonoros se 
distinguem por causa da duração que manifestam, qual seja: [a] > [ε] 
> [ɔ] (de 135 a 131ms); [o] > [e] > [u] (de 116 a 100ms), e, finalmente, 
[i] (97ms). Para esta distinção duracional, aliás, contribuiu, entre outros 
fatores, o grau de abertura, pois quanto mais aberta fosse a vogal, tanto 
maior seria a duração dela. Entre os segmentos da LC, o cálculo da 
duração vocálica enfocou, inicialmente, os valores relacionados às sete 
vogais encontradas. Por esse critério, o valor (M)édio dos segmentos, 
para a LC, fica:

Tabela 8.5 – A duração média dos segmentos vocálicos.

Duração
Vogais da LC

/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

Média 140 141 163 163 145 153 144

Dp 0,06 0,06 0,10 0,06 0,05 0,10 0,11
Fonte: Pesquisa de Campo (2014).

Muito diferente é o comportamento duracional das vogais da LC, 
pois tal aparece, quantitativamente, nesta ordem: [a] = [ε] > [o] > [ɔ] > [u] 
> [e] > [i]. Assim como verificado no PB, as vogais da LC distinguem-se 
muito pela duração de três parâmetros vocálicos principais, nesta ordem: 
[a] > [ε] (ambos como 163ms); [o] > [ɔ] > [u] (de 153 a 144ms), e, final-
mente, [e] > [i] (de 141 a 140ms). É muito maior a duração das vogais 
da LC em relação às vogais do PB (São Paulo). Os segmentos analisados 
ficam com uma duração média de 149ms, e o tempo de produção das vo-
gais é superior ao dos sons da outra variante, com 37,4ms – e o desenho 
distribucional delas destaca bem essa diferença. 

Em relação à análise de PB vs. PE, o corpus de Escudero et al. 
(2009) leva em conta a fala de 20 informantes brasileiros (10 homens e 
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10 mulheres) e 20 portugueses (10 homens e 10 mulheres), com bom ní-
vel escolar e residentes na maior região metropolitana de cada País, isto 
é, em São Paulo e em Lisboa, respectivamente. Todo esse material so-
noro leva em consideração apenas sílabas tônicas, pronunciadas numa 
frase-piloto, sobre a qual os pesquisadores exercem algum controle. A 
condição social selecionada com que se pretende testar a duração vocá-
lica é a variável sexo dos falantes. 

Tal escolha não é aleatória, mas realizada assim pelo fato de Es-
cudero et al. (2009) já terem produzido dados sobre a duração vocálica 
do PB no tocante àquela variável – o que, em princípio, coadunava-se 
com a ideia desta seção de confrontação da LC vs. o PB. Outra vez, pe-
dindo vênia àquele primeiro trabalho e ao de Santana (2014), os dados 
de duração vocálica, segundo a variável sexo dos falantes, estão assim 
organizados:

Tabela 8.6 – A duração das vogais (PB, São Paulo), e a variável sexo 
dos falantes.

Duração
(ms)

Vogais do PB
/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

Homens 95 109 123 127 123 110 100

Mulheres 99 122 141 144 139 123 100
Fonte: Escudero et al. (2009, p. 1383, adaptado)

É notório que a duração vocálica, na fala das mulheres, é siste-
maticamente maior que a dos homens. Essa percepção é mais evidente 
quando se comparam as vogais médio-altas /e/ e /o/ e as médio-baixas 
/ε/ e /ɔ/. Em relação à vogal /e/, a diferença é de 13ms; em relação à /o/, 
é de 13ms. Em relação à vogal /ε/, a diferença é de 18ms; em relação 
à /ɔ/, é de 16ms. A vogal baixa /a/ tem diferença de 17ms, entre ambos 
os sexos. Entre as anteriores, [i] (de 95 a 99ms) e [e] (de 109 a 122ms), 
não é tão sensível essa diferença, ao passo que, na posterior [u], ela 
simplesmente não existe (de 100 a 100ms). Agora, os resultados que 
dizem respeito à LC estão organizados a seguir:
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Tabela 8.7 – A duração das vogais (LC), e a variável sexo dos falantes.
Duração

(ms)
Vogais da LC

/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/
Homens 123 132 182 148 131 143 138
Mulheres 158 150 144 178 159 164 149

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Em todas as vogais catalogadas dentro da região do quilombo 
curiauense, os valores duracionais emitidos por mulheres são maiores 
que os produzidos por homens – exceto, claro, o da vogal médio-baixa 
[ε] (182ms), que manifesta média bem maior na fala destes. Outro dado 
interessante é que o sistema vocálico de LC apresentara, indistintamen-
te, um elevado nível duracional para as vogais (com segmentos produ-
zidos, em média, em até 149ms). 

Escudero et al. (2009) testam a duração média das vogais an-
teriores e posteriores do PB (São Paulo). A conclusão dos autores é 
que estas posteriores são mais longas que aquelas anteriores. A mes-
ma análise é feita aqui em relação às vogais da LC, agora em duas 
direções específicas: comparar a duração de anteriores vs. posteriores 
da LC vs. as do PB, e confrontar, depois, o mesmo conjunto de vogais 
em relação à variável sexo dos falantes. O resultado encontrado é o 
que segue:

i) as vogais do PB são, em média (110ms), mais breves que as 
vogais da LC, as quais são muito mais longas (em média, 147,5ms); 
depois, as medições acústicas revelam que as vogais anteriores são, em 
média, mais longas (148ms) que as posteriores (147ms) – porém tal di-
ferença duracional não é, como se pode notar, muito drástica. No plano 
estritamente duracional, isso representa a maior diferença entre a LC 
vs. o PB, ou seja, a maior duração vocálica dos sons anteriores naquela 
variante linguística que nesta;

ii) as vogais da LC são muito diferentes entre si, quando ana-
lisadas segundo o sexo dos falantes: em todas as escalas vocálicas, as 
vogais produzidas por mulheres revelam-se muito mais longas que as 
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produzidas por homens, com média de 154ms contra 142ms, respecti-
vamente; as vogais anteriores, entre homens, surgem, em média, com 
duração de 146ms, enquanto, entre mulheres, elas chegam ao patamar 
de 151ms; já as vogais posteriores, entre homens, são produzidas de 
modo muito breve, com duração média de 137ms entre homens, contra 
157ms, entre mulheres. 

Segundo o estudo acústico de Escudero et al. (2009), as vogais 
são comparadas de acordo com a produção feita por falantes brasileiros 
e portugueses. O resultado encontrado pelos autores possibilita a espe-
cificação dos valores de F1 e F2 e da duração tanto no PB quanto no PE. 
O alvo da investigação são os segmentos vocálicos orais, breves, em 
sílabas abertas e tônicas. Para facilitar a exposição, colhemos os dados 
da pesquisa daqueles primeiros autores (Santana, 2014). O valor das 
ressonâncias está reorganizado do modo como segue:

Tabela 8.8 – A frequência média de F1 e F2 das vogais (PB, São Paulo), 
e a variável sexo dos falantes.

Sexo Falantes Vogais do PB
/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

Homens F1 307 425 648 910 681 442 337
F2 2.676 2.468 2.271 1.627 1.054 983 812

Mulheres F1 285 357 518 683 532 372 310
F2 2.198 2.028 1.831 1.329 927 804 761

Fonte: Escudero et al. (2009, p. 1.383, adaptado)

Os valores de F1 e F2 ajudam a definir como se localizam as vo-
gais no espaço articulatório. Segundo Santana (2014), quanto mais ele-
vado for o valor de F1, tanto mais baixa será a vogal que o manifesta. 
Inversamente, quanto maior for o valor de F2, tanto mais anterior será a 
vogal que o exprime. 

A análise do material acústico da voz dos entrevistados permite 
chegar aos valores tanto da primeira quando da segunda ressonância. 
Feita a extração da M, o resultado, em escala numérica, está simplifica-
do na Tabela 8.9 a seguir:
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Tabela 8.9 – A frequência média de F1 e F2 nas vogais (LC), e a 
variável sexo dos falantes.

Sexo Falantes Vogais da LC
/i/ /e/ /ε/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

Homens F1 321 404 497 608 542 490 370
F2 2.029 1.873 1.872 1.406 1.030 1.294 1.362

Mulheres F1 386 429 554 743 546 493 404
F2 1.922 1.776 1.988 1.547 1.176 1.176 1.245

Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

Os formantes das vogais são mensuradas a partir das medi-
ções acústicas oferecidas pelo Praat. Depois, essas vogais são sepa-
radas segundo as respectivas categorias a que pertencem (anterio-
res, central e posteriores). Em seguida, retiramos o valor médio de 
F1 e F2 – tal como demonstrado na Tabela 8.9 acima. Somente depois 
de toda uma série de classificações, as vogais passam a ser confron-
tadas com as vogais do PB, em primeiro lugar, globalmente, e, em 
segundo lugar, pelo sexo dos falantes. 

A análise feita sobre a duração vocálica mostra o ponto cen-
tral da vogal, com escolha de segmentos tônicos, isto é, os mais 
fortes (Ladefoged, 2001). Para isso, marcamos as vogais na tela do 
Praat e o programa fornece ferramentas para a extração dos dados 
do sinal gravado. Fizemos a extração desses dados manualmente.

8.1.3.1. O triângulo vocálico 

Não há como comparar, de modo exato, a variante do PB fa-
lada na região urbana da cidade de Macapá com a aquela produzida 
pela comunidade quilombola, pois a descrição fonológica das vogais 
amapaenses simplesmente não existe. A solução mais apropriada é, 
em último turno, recorrer ao estudo comparativo empreendido por 
Callou, Leite & Moraes (1996a, 1996b) e, depois, por Escudero et 
al. (2009). 
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Na fala de São Paulo, por exemplo, Rauber28 diz que as vo-
gais anteriores são ligeiramente mais altas que as posteriores. Em 
seguida, vemos que o Quadro 7 indica que há uma tendência à centrali-
zação no sistema vocálico da LC: e a variação dos valores de F1 e F2 terá 
sido menor quando comparada aos resultados vistos no PB. 

Depois de confrontar os valores absolutos dos formantes da LC 
vs. os do PB, podemos, a partir de agora, testar qual o comportamento 
das 560 vogais produzidas pelos participantes da experiência. A proje-
ção desses sons permite ver, de modo mais claro, como o sistema de 
fala deles, dos quilombolas curiauenses, está-se comportando, e quais 
os contrastes existentes entre a configuração indicada no Quadro 7, e os 
demais valores formânticos encontrados. Então, as sete vogais da LC 
aparecem distribuídas assim:

QUADRO 7 – A disposição das vogais orais, breves e tônicas /i, e, ε, 
a, ɔ, o, u/ da LC e a relação dos valores de F1 e F2. Fonte: Pesquisa de 
Campo. (2014)

28 Dra. Andréia Rauber, comunicação pessoal, 12 de agosto de 2015.



 A DURAÇÃO VOCÁLICA DA LC                                   189

Em relação ao eixo de F1 especificamente, os sons estão lo-
calizados na escala que vai de 200 e 800Hz, e, em F2, os mesmos 
segmentos ocorrem entre 500 e 1.500Hz. Tal constatação consolida 
um pouco a impressão – apontada já na comparação entre a LC vs. 
o PB, no Quadro 7 – de que o segundo sistema linguístico agrega 
muito mais as vogais ao centro da plataforma sonora. Isso significa 
dizer, em outros termos, que o nível de dispersão vocálica, naque-
la comunidade rural curiauense, será muito mais restrito que entre 
falantes do sistema linguístico paulista. Mas essa constatação fo-
nético-acústica deve ser relativizada aqui. Algumas razões externas 
podem estar contribuindo para essa diferença. 

Em primeiro lugar, por limitações operacionais impostas 
pelo próprio modelo de coleta de dados: estudos fonético-acústicos 
em que a fala-alvo tenha sido mais controlada podem revelar, por 
exemplo, nuanças menos severas que um corpus todo constituído 
em fala espontânea, ou em texto(s) direcionado(s) e lido(s) para 
alguma finalidade específica. Este tipo de modelo permite maior va-
riabilidade devido à inserção de frases em contexto entonacional, no 
enunciado, mas tem estatuto similar à fala de laboratório, pois não 
é espontânea. 

Como não seria possível realizar todos os testes desejáveis, 
pode ter havido um fator a mais em favor do comportamento vocá-
lico verificado na fala dos informantes curiauenses. Para confirmar 
até que ponto as vogais ditas por eles sofrem realmente tal influên-
cia, os dados estão estratificados segundo o sexo dos informantes 
(cf. 2.1.2. Variável sexo):
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QUADRO 8 – A disposição das vogais orais, breves e tônicas /i, e, ε, a, 
ɔ, o, u/ da LC, em relação aos valores de F1 e F2, segundo a produção 
dos homens. Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

As vogais produzidas por homens são responsáveis, em grande 
medida, pela posição centralizada do grupo vocálico aí verificado. Os 
segmentos estão, em relação ao eixo vertical de F1, na escala sonora que 
vai de 200 a 800Hz. No eixo horizontal de F2, as vogais ficam entre 600 
a 2.250Hz. Estes sons aparecem mais compactos no espaço vocálico, 
especialmente os relacionados às vogais mais altas. 

Os resultados sobre a fala das mulheres deixa evidente como in-
divíduos de ambos os sexos podem revelar comportamentos segmentais 
muito diferentes, acusticamente falando:   
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QUADRO 9 – A disposição das vogais orais, breves e tônicas /i, e, ε, a, 
ɔ, o, u/ da LC em relação aos valores de F1 e F2, segundo a produção das 
mulheres. Fonte: Pesquisa de Campo. (2014)

As mulheres que vivem nos campos curiauenses repetem a mesma ten-
dência verificada em outras comunidades linguísticas de origem rural: a maior 
dispersão dos segmentos vocálicos em relação à fala dos homens. Pelo Quadro 9, 
podemos inferir que os formantes comportam-se de tal modo que isso explica o 
fato de as vogais estarem espalhadas ao longo de toda a área do espaço vocálico, 
e em todas as direções cabíveis. 

Vemos, aí, uma distribuição sonora homogênea e visualmente 
piramidal – naqueles mesmos moldes seguidos pelo PB (cf. Quadro 7) 
– e a simetria de um sistema vocálico particular que não busca apenas 
alocar-se na região centro-superior do gráfico, mas espalha-se quase 
completamente por ele. A análise de todos os valores – primeiramente, 
da duração vocálica produzida por homens e mulheres, e, em segui-
da, da relação de F1 e F2 – apontam a uma mesma direção: existe uma 
diferença sonora bem drástica entre a fala praticada no Quilombo do 
Curiaú e a variante portuguesa registrada na literatura. (Callou, Morais 
& Leite, 1992b, Escudero et al., 2009)
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Essa diferença é expressiva entre as variantes linguísticas que 
efetivamente entraram em confronto (LC vs. PB) e entre o sexo dos 
falantes que são comparados (homens vs. mulheres), em favor dos se-
gundos elementos de cada par. Em outras palavras: a LC tem vogais 
muito mais longas em relação às do PB, e, entre mulheres, essas vogais 
são mais longas naquela primeira variante linguística que nesta última.
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9. A MORFOLOGIA VERBAL

No que diz respeito à conjugação dos verbos na LC, estes se 
circunscrevem à classificação tradicional de regulares e irregulares. 
(Almeida, 1995)

Na análise do uso verbal, o objetivo principal aqui é identificar 
todos os padrões de conjugação, sejam elas regulares, sejam irregula-
res. (cf. Anexo A) 

9.1. O PARADIGMA DOS VERBOS DA LC

9.1.1. Os verbos regulares29

 
Tradicionalmente, os verbos denominados regulares são os que 

mantêm uniformes a raiz e as desinências durante toda a conjugação. 
(Macambira, 1974) 

9.1.1.1. 1ª. Conjugação

Os verbos da 1ª. conj., terminados em <-ar>, foram detidamente 
observados e, depois, algumas modificações foram constatadas neles (cf. 
Anexo A, n.1). Para explorar os casos com algum senso de ordem, os 
modos verbais curiauenses (Indicativo, Subjuntivo e Imperativo) estão 
organizados tal como aparecem em análises tradicionais do PB – salvo, 
evidentemente, quando certos aspectos exigem alguma observação mais 
detalhada. No caso do Modo Indicativo, o presente assim se configura:

(1)                           presente 
eu cánt + o (a*, raro) nós cant + ámo (a*, raro)
tu cánt + a* vós [...]
ele cánt + a eles cánt + o 
ela cánt + a elas cánt + o
você cánt + a vocês cánt + o

29 Todos os verbos encontrados no corpus estão selecionados quanto à conjugação verbal a que 
pertencem. Há 239 verbos da 1ª. conj., 73 da 2ª. e 55 da 3ª. Eles estão disponíveis mais adiante 
(cf. Anexo A, n. de 1 a 3).
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Verificamos que a manutenção da vogal temática <-a> está pre-
sente em todas as pessoas do presente do Indicativo, exceto na 1ª. pess. 
do sing. e na 2ª. do pl. Aqui, canto aparece na 1ª. pess. (eu canto), mas 
a forma eu canta* também é possível, mas aparece pouco; para a 2ª. 
pess. do sing. (tu cánta*), é constante a ausência do morfema <-s> para 
este modo. Na 3ª. pess. do sing., temos ele, ela cánta; e na 1ª. pess. 
do pl. nós cantámu* (mas a forma nós cánta* é igualmente possível, 
porém rara na LC). Geralmente, a 1ª. pess. do pl. assume duas formas 
possíveis: nós ama*, ou nós amemu*. Outros exemplos, com outros 
verbos, são estes: “Nós num passa* lá de canoa [...]” (E4-ESR/M36-
An) – “[...] o povo tão vindo às vezes robá os animal até no curral [...]” 
(Idem). Cabe dizer, ainda, que a 2ª. pess. do pl. (vós) não se manifesta 
na expressão oral dos quilombolas curiauenses, e isso em nenhuma das 
três conjugações tradicionais (cf. Anexo A, n. 1). 

No que diz respeito ao pretérito perfeito, notamos que os diton-
gos (<-ei> e <-ou>) relacionados à 1ª. pess. do sing. e o ditongo (<-am> 
[ɐ͂w]) relacionado à 3ª. pess. do pl., respectivamente, são reduzidos a 
monotongos (cf. 7.1.6 A monotongação): eu cantei, eu cante*; ele canto*; 
eles, vocês cântaro* etc. Salvo a 1ª. pess. do sing., cuja conjugação aparece, 
às vezes, eu cante*, as demais pessoas terminam em /raN/ (<-o>) átono 
final, tal como em (2):

                (2)                     pretérito perfeito
eu cant + (o) ei nós cant + a + (mo)* 
tu cant + o vós [...]
ele cant + o eles cant + a + ro
ela cant + o elas cant + a + ro 
você cant + o vocês cant + a + ro

A 1ª. pess. do sing. realiza-se de duas maneiras distintas: ou eu 
cont[ô], ou eu cant[ej], sendo esta última a mais comum de ambas. As 
demais pessoas do sing. formam-se de apenas uma maneira: cant+[ô]. 
Além disso, a 1ª. pess. do pl. aparece de duas formas: nós c[á]nta*, 
ou nós cant[é]mo*, sendo esta última a mais comum das duas formas, 
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Verificamos que a manutenção da vogal temática <-a> está pre-
sente em todas as pessoas do presente do Indicativo, exceto na 1ª. pess. 
do sing. e na 2ª. do pl. Aqui, canto aparece na 1ª. pess. (eu canto), mas 
a forma eu canta* também é possível, mas aparece pouco; para a 2ª. 
pess. do sing. (tu cánta*), é constante a ausência do morfema <-s> para 
este modo. Na 3ª. pess. do sing., temos ele, ela cánta; e na 1ª. pess. 
do pl. nós cantámu* (mas a forma nós cánta* é igualmente possível, 
porém rara na LC). Geralmente, a 1ª. pess. do pl. assume duas formas 
possíveis: nós ama*, ou nós amemu*. Outros exemplos, com outros 
verbos, são estes: “Nós num passa* lá de canoa [...]” (E4-ESR/M36-
An) – “[...] o povo tão vindo às vezes robá os animal até no curral [...]” 
(Idem). Cabe dizer, ainda, que a 2ª. pess. do pl. (vós) não se manifesta 
na expressão oral dos quilombolas curiauenses, e isso em nenhuma das 
três conjugações tradicionais (cf. Anexo A, n. 1). 

No que diz respeito ao pretérito perfeito, notamos que os diton-
gos (<-ei> e <-ou>) relacionados à 1ª. pess. do sing. e o ditongo (<-am> 
[ɐ͂w]) relacionado à 3ª. pess. do pl., respectivamente, são reduzidos a 
monotongos (cf. 7.1.6 A monotongação): eu cantei, eu cante*; ele canto*; 
eles, vocês cântaro* etc. Salvo a 1ª. pess. do sing., cuja conjugação aparece, 
às vezes, eu cante*, as demais pessoas terminam em /raN/ (<-o>) átono 
final, tal como em (2):

                (2)                     pretérito perfeito
eu cant + (o) ei nós cant + a + (mo)* 
tu cant + o vós [...]
ele cant + o eles cant + a + ro
ela cant + o elas cant + a + ro 
você cant + o vocês cant + a + ro

A 1ª. pess. do sing. realiza-se de duas maneiras distintas: ou eu 
cont[ô], ou eu cant[ej], sendo esta última a mais comum de ambas. As 
demais pessoas do sing. formam-se de apenas uma maneira: cant+[ô]. 
Além disso, a 1ª. pess. do pl. aparece de duas formas: nós c[á]nta*, 
ou nós cant[é]mo*, sendo esta última a mais comum das duas formas, 

independentemente da condição social do falante. (cf. 7.1.3. A assimi-
lação vocálica regressiva: ponto de articulação) 

Ainda sobre o pretérito perfeito, a forma verbal de 3ª. pess. 
(cantaram) é sempre realizada como /kaNtaRo/ ([kɐ͂.‘ta.rʉ]). O que se 
observa é que, apesar dessa desnasalisação da desinência, a motonga-
ção e, depois, a elevação da vogal, o plural continua se distinguindo 
das demais formas do paradigma no pretérito perfeito. Quanto às for-
mas verbais do pretérito imperfeito, observamos que as terminações 
são sempre a <-ava>, exceto para eles, elas e vocês. Para essas últimas 
pessoas, a realização cantavam ([kɐ͂.‘ta.vʉ]) é a que prepondera, como 
apresentado em (3):

(3)                      pretérito imperfeito
eu cant + á + va nós cant + á + va*
tu cant + á + va* vós [...]
ele cant + á + va eles cant + á + vam
ela cant + á + va elas cant + á + vam
você cant + á + va vocês cant + á + vam

No uso do imperfeito, constatamos que, muitas vezes, o falante 
substitui a fricativa labiodental [v] pela fricativa velar [x], tendo-se, 
portanto, [kɐ͂.‘ta.xɐ] em vez de [kɐ͂.‘ta.vɐ]. Alguns exemplos em que [v] 
torna-se [x] são estes: “[...] se ele ta[x]a com algum livro na mão [...]” 
(E29-PJS/M71-An) – “[...] mas ta[x]a muito adiantado [...]” (E9-JER/
M65-An). Essa substituição de /v/ por /x/ sem dúvida tem algo que ver 
com o processo de debucalização, que afeta o /v/ e o /R/ forte intervocá-
licos. A fonte lexical de [h] intervocálico está consequentemente ambí-
gua, e isso, no caso de /tava/, será erroneamente interpretado como ad-
vindo de um /R/ forte lexical. (cf. 4.1.8.2. A fricativa velar: o /R/ forte)

No que concerne às formas verbais do pretérito mais-que-per-
feito (simples), elas não foram encontradas no corpus, o que não é di-
ferente no PB, como atestam Neves (1999) e Mattos e Silva (2006). 
O futuro do presente de todos os verbos curiauenses aparece mais em 
forma de locução, ou composta, acompanhada de um verbo auxiliar. É 
o que se constata com o futuro do presente: eu vô* mandá*; nós vamo* 
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falá*; ele, ela vai dizê*. As duas formas de futuro encontradas estão 
arroladas de (4a) a (4b):

(4)
                a.                        futuro do presente (composto)

eu vô cant + á nós vai cant + á
tu vai cant + á vós [...]
ele vai cant + á eles vão cant + á
ela vai cant + á elas vão cant + á
você vai cant + á vocês vão cant + á

         b.                              futuro do pretérito
eu cant + a + ría nós cant + a + ría 
tu cant + a + ría vós [...]
ele cant + a + ría eles cant + a + río
ela cant + a + ría elas cant + a + río
você cant + a + ría vocês cant + a + río   

Quando procuramos, no corpus, os dados que identifiquem a pro-
pagação das formas verbais do futuro, constatamos que os informantes 
utilizam somente o futuro do presente em uma perífrase verbal (eu vô* 
cantá*, tu vai* cantá* etc.). Em relação ao futuro do pretérito, este apa-
rece muito pouco (29 vezes). Um único exemplo foi colhido na fala de 
um jovem de 16 anos, com ensino fundamental incompleto. Em geral, o 
futuro do pretérito do Modo Indicativo aparece sob a forma hipotética 
(condicional), como em: “Quem diria que um dia ele ia chega* dentro de 
um caixão pra sê* velado e enterrado?” (E3-DBCR/M16-EF).

Outro exemplo comum foi retirada da fala de uma mulher de 37 
anos, com ensino médio completo. Nele, a frase expressa o mesmo sen-
timento de dúvida verificado na sentença anterior: “Eu gostaria muito 
de fazê* uma faculdade [...]” (E7-IS/F37-EM). Este último entrevistado 
é o único, entre todos os informantes da comunidade curiauense, que 
demonstra alguma segurança no empregar a 1ª. pess. do pl.

Tradicionalmente, há seis tempos no Modo Subjuntivo: o presen-
te, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais-que-per-
feito, o futuro simples e o composto. Destes, os paradigmas do passado 
simples de cantar não aparecem na fala dos informantes do quilombo 
(quando eu cantá*, quando tu cantá*, quando ele cantá* etc.). 
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falá*; ele, ela vai dizê*. As duas formas de futuro encontradas estão 
arroladas de (4a) a (4b):

(4)
                a.                        futuro do presente (composto)

eu vô cant + á nós vai cant + á
tu vai cant + á vós [...]
ele vai cant + á eles vão cant + á
ela vai cant + á elas vão cant + á
você vai cant + á vocês vão cant + á

         b.                              futuro do pretérito
eu cant + a + ría nós cant + a + ría 
tu cant + a + ría vós [...]
ele cant + a + ría eles cant + a + río
ela cant + a + ría elas cant + a + río
você cant + a + ría vocês cant + a + río   

Quando procuramos, no corpus, os dados que identifiquem a pro-
pagação das formas verbais do futuro, constatamos que os informantes 
utilizam somente o futuro do presente em uma perífrase verbal (eu vô* 
cantá*, tu vai* cantá* etc.). Em relação ao futuro do pretérito, este apa-
rece muito pouco (29 vezes). Um único exemplo foi colhido na fala de 
um jovem de 16 anos, com ensino fundamental incompleto. Em geral, o 
futuro do pretérito do Modo Indicativo aparece sob a forma hipotética 
(condicional), como em: “Quem diria que um dia ele ia chega* dentro de 
um caixão pra sê* velado e enterrado?” (E3-DBCR/M16-EF).

Outro exemplo comum foi retirada da fala de uma mulher de 37 
anos, com ensino médio completo. Nele, a frase expressa o mesmo sen-
timento de dúvida verificado na sentença anterior: “Eu gostaria muito 
de fazê* uma faculdade [...]” (E7-IS/F37-EM). Este último entrevistado 
é o único, entre todos os informantes da comunidade curiauense, que 
demonstra alguma segurança no empregar a 1ª. pess. do pl.

Tradicionalmente, há seis tempos no Modo Subjuntivo: o presen-
te, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais-que-per-
feito, o futuro simples e o composto. Destes, os paradigmas do passado 
simples de cantar não aparecem na fala dos informantes do quilombo 
(quando eu cantá*, quando tu cantá*, quando ele cantá* etc.). 

Os quilombolas empregam apenas o futuro do Subjuntivo na 
forma composta (quando eu tivé* cantado, quando tu tivé* cantado, 
quando ele tivé* cantado etc.). Na LC, portanto, há uma lacuna entre 
as estruturas verbais do presente (que eu cante, que tu cantes, que ele 
cante etc.), já que estas são substituídas pelas formas equivalentes do 
presente do Indicativo, nas três conjugações. Exemplos: 

(5) 
1ª. conj.       
presente (Indicativo)             presente (Subjuntivo)

eu cánt + o nós cánt + a + (mo)* que eu cánt + o que nós cánt + a + (mo)* 

tu cánt + a* vós [...] que tu cánt + a que vós [...]

ele cánt + a eles cánt + am que ele cánt + a que eles cánt + am

ela cánt + a elas cánt + am que ela cánt + a que elas cánt + am

você cánt + a vocês cánt + am que você cánt 
+ a que vocês cánt + am

2ª. conj.
presente (Indicativo)               presente (Subjuntivo)

eu vénd + o nós vénd + e + (mo)* que eu vénd + o que nós vénd + e + (mo)*

tu vénd + e* vós [...] que tu vénd + e* que vós [...]

ele vénd + e eles vénd + em que ele vénd + em que eles vénd + em

ela vénd + e elas vénd + em que ela vénd + em que elas vénd + em
você vénd 
+e vocês vénd + em que você vénd + em que vocês vénd + em

3ª. conj.
presente (Indicativo)            presente (Subjuntivo)

eu párt + o nós párt + e + (mo)* que eu párt + o que nós párt + e + (mo)*

tu párt + e* vós [...] que tu párt + e* que vós [...]

ele párt + e eles párt + em que ele párt + e que eles párt + em

ela párt + e elas párt + em que ela párt + e que elas párt + em

você párt + e vocês párt + em que você párt + e que vocês párt + em

Quanto ao Modo Imperativo, os falantes do quilombo, em geral, 
empregam em seu lugar as formas do presente do Indicativo. Neste 
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caso, o perfil do Imperativo afirmativo fica bem restrito ao uso da forma 
canta (canta tu, canta você etc.), enquanto o negativo não foi regis-
trado. Com o pronome de tratamento vocês, os falantes normalmente 
dizem canto (raramente ou nunca, cantem), e difundem, mais do que o 
esperado, o uso do presente do Indicativo. 

Sentenças similares são comuns na fala dos informantes, princi-
palmente quando eles fazem uso do presente do Indicativo para mani-
festar certo valor de mando, de imposição, tal como se dá com o verbo 
usado no Imperativo. Cabe mencionar, também, que as formas ditas 
nominais revelam este perfil geral: 

i) o infinitivo impessoal (cantar) sofre queda sistemática da de-
sinência <-r> final, tanto na estrutura simples (cantá*), quanto na com-
posta (vô* cantá*); 

ii) as formas conjugadas do infinito pessoal (por eu cantar, por 
tu cantares, por ele cantar etc.) confundem-se com as do infinito im-
pessoal, e, também, aqueles não recebem o(s) morfema(s) do infinito 
(por eu cantá*, por tu cantá*, por eles, por vocês cantá* etc.); 

iii) os verbos cujo gerúndio terminava em <-ndo> geralmente 
perdem tal oclusiva dental nas três conjugações verbais (cantano*, co-
meno*, partino*), principalmente na fala dos informantes idosos (ou 
analfabetos), apesar de jovens e adultos também oferecerem exemplos 
desse mesmo processo; 

iv) a maioria das sentenças trouxera um verbo no infinito im-
pessoal, ou, por vezes, algum outro verbo admitido assim: “Eles fazio 
tambô, pandero e caixo de marabaixo pra nós tocá [...]” (E14-LMSJ/
M13-EF). 

9.1.1.2. 2ª. Conjugação

Nos verbos terminados em <-er>, persiste essa vogal temática ao 
longo de praticamente toda a conjugação. Há, porém, certas alterações 
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fonológicas, já discutidas em seções anteriores deste trabalho, que pode-
mos recuperar a partir de agora. (cf. 7. Os processos fonológicos da LC)

Os tempos verbais estão agrupados de maneira tal que se tornam 
evidentes as similaridades e as diferenças desinenciais de cada grupo. 
Para a 2ª. conj., constatamos que as alterações fonológicas são regula-
res no intuito de simplificar o paradigma geral dos tempos verbais: com 
a redução da 2ª. pess. do sing. e da 3ª. do sing.; depois, segue-se a re-
dução das demais pessoas gramaticais. Os tempos do Modo Indicativo 
ficam reduzidos a:

i) pres.: (eu) -o, (tu) -e*, (ele) -e, (você) -e, (nós) -emo*, (eles) 
-em, (vocês) -em

ii) pret. perf.: (eu) -i, (tu) -eu*, (ele) -eu, (você) -eu, (nós) -mo*, 
(eles) -ram, (vocês) -ram

iii) pret. imp.: (eu) -ia, (tu) -ia*, (ele) -ia, (você) -ia, (nós) -iam, 
(eles) -iam, (vocês) -iam

iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]
v) fut. do pres. simpl.: [idem]
vi) fut. do pres. comp.: (eu) vô* comê*, (tu) vai* comê*, (ele) 

vai comê*; (nós) vamo* comê* etc.
vii) futuro do pretérito: [Não ocorreu no corpus]

As desinências que dizem respeito ao pretérito mais-que-per-
feito (eu partira, tu partiras, ele partira etc.) e ao futuro do presente 
simples (eu partirei, tu partirás, ele partirá etc.) não ocorrem na LC. 
Em outras palavras: o pretérito mais-que-perfeito não ocorre no cor-
pus (nem existe forma que o substitua), e o futuro do presente simples 
também não se manifesta – e este é substituído, sempre, pelo presente 
composto (eu vô* comê*, tu vai* comê*, ele vai comê* etc.), com as 
desinências próprias ao auxiliar ir, acrescidas da forma infinitiva, as 
quais os falantes reconhecem como válidas. 

Também não encontramos usos do futuro do pretérito (eu come-
ria, tu comerias, ele comeria etc.), o que demonstra que tal forma verbal 



200              MARLON MIRANDA DA SILVA

é pouco produzida em relação a todos os demais tempos. No geral, a prin-
cipal mudança que ocorre nos verbos da 2ª. conj. dizem respeito à raiz de 
viver, que sofre alteração sonora, como se observa em (6):

(6)
                                                   presente

eu v[ɛ́]v + u nós v[ɛ́]v +{i, u}
tu v[ɛ́]v + i vós [...]
ele v[ɛ́]v + i eles v[ɛ́]v + i
ela v[ɛ́]v + i elas v[ɛ́]v + i
você v[ɛ́]v + i vocês v[ɛ́]v +i 

A 1ª. pess. do sing. e a 1ª. do pl. aparecem como vivo (ou, algu-
mas vezes, eu v[ɛ́]vi*) e nós vivemo* (ou, algumas vezes, nós v[ɛ́]vi*), 
respectivamente. 

Exceto estes dois casos, as demais pessoas da conjugação verbal 
ascendem com a manutenção da mesma estrutura (tu, ele, você, eles 
vevi [vɛ́.vɨ]*). Encontramos o verbo ver, entretanto, na fala de duas mu-
lheres que vivem da agricultura, ambas analfabetas, e acima de 50 anos 
(uma com 65; outra, com 70). Entre os demais falantes curiauenses, 
esse verbo aparece, mas de modo mais raro.

Pela condição de não uso de certos tempos do Modo Indica-
tivo, o Subjuntivo também é bastante simplificado. Não encontramos 
o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito 
mais-que-perfeito. Então:

i) pres.: [Não ocorreu no corpus]  
ii) pret. perf.: [idem]
iii) pret. imperf.: que (eu) comesse, que (tu) comesse*; que (nós) 

comesse* etc.
iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]
v) fut. simples: quando (eu) comê*, quando (tu) comê*; quando 

(nós) comê* etc.

Das formas verbais do Subjuntivo, a única que aparece com al-
guma regularidade é a do futuro simples, construída com o paradigma 
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é pouco produzida em relação a todos os demais tempos. No geral, a prin-
cipal mudança que ocorre nos verbos da 2ª. conj. dizem respeito à raiz de 
viver, que sofre alteração sonora, como se observa em (6):

(6)
                                                   presente

eu v[ɛ́]v + u nós v[ɛ́]v +{i, u}
tu v[ɛ́]v + i vós [...]
ele v[ɛ́]v + i eles v[ɛ́]v + i
ela v[ɛ́]v + i elas v[ɛ́]v + i
você v[ɛ́]v + i vocês v[ɛ́]v +i 

A 1ª. pess. do sing. e a 1ª. do pl. aparecem como vivo (ou, algu-
mas vezes, eu v[ɛ́]vi*) e nós vivemo* (ou, algumas vezes, nós v[ɛ́]vi*), 
respectivamente. 

Exceto estes dois casos, as demais pessoas da conjugação verbal 
ascendem com a manutenção da mesma estrutura (tu, ele, você, eles 
vevi [vɛ́.vɨ]*). Encontramos o verbo ver, entretanto, na fala de duas mu-
lheres que vivem da agricultura, ambas analfabetas, e acima de 50 anos 
(uma com 65; outra, com 70). Entre os demais falantes curiauenses, 
esse verbo aparece, mas de modo mais raro.

Pela condição de não uso de certos tempos do Modo Indica-
tivo, o Subjuntivo também é bastante simplificado. Não encontramos 
o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito 
mais-que-perfeito. Então:

i) pres.: [Não ocorreu no corpus]  
ii) pret. perf.: [idem]
iii) pret. imperf.: que (eu) comesse, que (tu) comesse*; que (nós) 

comesse* etc.
iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]
v) fut. simples: quando (eu) comê*, quando (tu) comê*; quando 

(nós) comê* etc.

Das formas verbais do Subjuntivo, a única que aparece com al-
guma regularidade é a do futuro simples, construída com o paradigma 

verbal sempre de maneira invariável, ou seja, não flexionado quanto 
à pessoa gramatical (quando eu comê*, quando tu comê*, quando ele 
comê* etc.). 

Essas pistas (e outras encontradas esparsamente ao longo da 1ª. 
e da 3ª. conjugações, esta última, aliás, ainda por ser descrita) sugerem 
que os falantes evitam tais tempos verbais, ou empregam, em seu lugar, 
algum outro tempo do Modo Indicativo. Os dois tempos do Imperativo 
sintetizam bem o que acontece geralmente ao paradigma verbal: uma 
simplificação neutralizável, e a repercussão disso sobre as demais pes-
soas gramaticais consequentes. Isso é o que pode justificar a completa 
ausência do Imperativo (positivo ou negativo) na fala dos entrevistados.

Como na 1ª. conj., o Modo Imperativo da 2ª. conj. é substituído, 
em larga escala, pelas formas do Indicativo. 

9.1.1.3. 3ª. Conjugação

Tal como nas conjugações anteriores, alguns verbos da 3ª. conj. 
também sofrem alguma mudança no paradigma verbal. O modelo re-
gular deste grupo foi partir, cuja terminação do infinito é <-ir>. No 
presente do Indicativo, mantêm-se as formas com <-e> ([i]) em todas 
as pessoas verbais (tu, ele, vocês, eles parte* etc.); na 1ª. pess. do sing., 
aparece <-o> ([u]) em todos os verbos deste grupo (eu parto, eu fujo, 
eu minto etc.); na 1ª. pess. do pl., aparece a desinência número-pessoal, 
sem <-s> ([s]) (nós partimo* etc.), e isso se aplica a este e a noutros 
verbos da mesma conjugação. 

Não são muito produtivos os tempos verbais do Indicativo. Tal 
como se vê na 2ª. conj., os tempos verbais da 3ª. seguem quase o mesmo 
destino, ou seja, a neutralização das desinências relacionais às pessoas 
verbais. O comportamento dos tempos para o Indicativo fica desta ma-
neira:    

i) pres.: (eu) -o, (tu) -e*, (ele) -e, (você) -e, (nós) -imo*, (eles) 
-e*, (vocês) -e*
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ii) pret. perf.: (eu) -i, (tu) -iu*, (ele) -iu, (você) -iu, (nós) -mo*, 
(eles) -ro*, (vocês) -ro*

iii) pret. imp.: (eu) -ia, (tu) -ia*, (ele) -ia, (você) -ia, (nós) -ia*, 
(eles) -ia*, (vocês) -io*

iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]
v) fut. do pres. simp.: [idem]
vi) fut. do pres. comp.: (eu) vô* parti*, (tu) vai* parti*, (ele) vai 

parti*; (nós) vamo* parti* etc.
vii) futuro do pretérito: [Não ocorreu no corpus]

O presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito não são 
produzidos pelos agricultores curiauenses. Encontramos algumas das 
suas formas só na fala espontânea, mais casual, antes ou depois das 
seções de gravação (quando o falante estava muito à vontade). 

Notamos, também, que há certas lacunas nas pessoas do pretéri-
to mais-que-perfeito, do futuro do presente simples e do futuro do pre-
térito. Uma busca no interior do corpus revela que os falantes do qui-
lombo utilizam mais verbos da 1ª. conj. (60,00%) que da 2ª. (30,00%), 
ou da 3ª (10,00%), tal como nestes exemplos: “[...] só ela que decide, 
entendeu?” (E4-ESR/M36-An) – “Tem poblema que ela vai decide... a 
comunidade nem sabe [...]” (Idem). 

Os tempos do Subjuntivo não fogem à regra de neutralização 
que se inicia com a 1ª. e chega à 3ª conj. com bastante força. Como as 
desinências do presente do Indicativo simplificaram-se muito (eu par-
to, tu parte*, ele parte etc.), isso teve uma consequência avassaladora 
sobre o presente do Subjuntivo, que não se revela na fala dos informan-
tes – exceto no pret. imperf.: (que (eu) partisse, que (tu) partisse*; que 
(nós) partisse* etc.). 

Isso reforça a ideia de que os quilombolas curiauenses empre-
gam, prioritariamente, os tempos do Modo Indicativo, e isso para todas 
as conjugações verbais manejadas por eles. Até mesmo os exemplos 
do pretérito imperfeito são pouco notados: “[...] eu digo aqui ainda não 
teve um que viesse e fizesse alguma coisa [...]” (E4-ESR/M36-An) – 
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“[...] eu queria que vinhesse* pra dentro da comunidade [...]” (E11-
JMC/M57-An). 

Tal como sucede a muitos verbos da 2ª. conj., também os da 3ª. 
conj. não manifestam as pessoas do Modo Imperativo. (cf. Anexo B, n. 2) 

9.1.2. Os verbos irregulares

Os verbos irregulares são os que não mantêm, de modo unifor-
me, a raiz (ou o radical), ou, ainda, as desinências verbais, ao longo de 
todo o percurso da conjugação. (Almeida, 1995; Bechara, 2001) 

9.1.2.1. 1ª. Conjugação

Durante a seleção dos verbos, verificamos que os falantes da 
comunidade promovem estratégias fonológicas de harmonização das 
vogais que integram as desinências dos verbos irregulares (cf. Anexo A, 
n. 2). De um lado, fazem assimilações das vogais dessas terminações; e, 
de outro, têm, como resultado dessa alternativa, a notória planificação 
das desinências para cada tempo verbal específico. Numa análise geral, 
verbos outrora irregulares tornaram-se, aparentemente, regulares, uma 
vez que os paradigmas são reduzidos a terminações comuns.

9.1.2.1.1. Dar

Na LC, um verbo que se revela muito produtivo no corpus é dar. 
Do Modo Indicativo, somente o pretérito mais-que-perfeito e o futu-
ro simples não foram encontrados nos registros gravados. Aí, achamos 
apenas:   

(7)
                            a.              presente

eu d + o* nós d + a + (mo)*
tu d + á* vós [...]
ele d + á eles d + ão
ela d + á elas d + ão
você d + á vocês d + ão

  

        



204              MARLON MIRANDA DA SILVA

                     b.                       pretérito perfeito
eu d + ei nós d + é + (mo)*
tu d + eu* vós [...]
ele d + eu eles dér + am
ela d + eu elas dér + am
você d + eu vocês dér + am

c.                         pretérito imperfeito
eu d + a + va nós d + a + va + (mo)*
tu d + a + va* vós [...]
ele d + a + va eles d + a + vam
ela d + a + va elas d + a + vam
você d + a + va vocês d + a + vam

Sobre as formas verbais de (7a) a (7c), há algumas observações 
que considerar: no presente, a 1ª. pess. do sing. monotonga-se (eu dô*), 
e segue a tendência verificada noutros verbos da 1ª. conj.; a 3ª. pess. do 
pl., por seu turno, manteve-se com o ditongo nasal (eles, vocês dão). As 
demais pessoas gramaticais foram reduzidas a dá*. Quanto ao pretérito 
perfeito, portanto, há um comportamento muito semelhante ao que se 
passa no tempo acima mencionado: 

i) a manutenção da 1ª. pess. do sing. (eu dei) e da 2ª. e 3ª. pess. 
do sing. (tu, ele, você deu*), cuja simplificação coloca o verbo dar em 
posição mais próxima à condição em que estão os verbos regulares (cf. 
Anexo A, n.1); 

ii) a perda da desinência <-s>, na coda, na 1ª. pess. do pl. (nós 
demo*) e a monotongação do grupo nasal (eles, elas, vocês dero*) fa-
vorecem a inclusão deste mesmo verbo no grupo regular, a exemplo do 
que acontece com cantar.

Há poucas ocorrências do pretérito perfeito composto (eu tenho 
dado, tu tem* dado, ele tem dado etc.), tal como em: “[...] Ela nos tem 
dado muito problema [...]” (E4-ESR/M36-An). O futuro do pretérito 
aparece como está indicado em (8):
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                     b.                       pretérito perfeito
eu d + ei nós d + é + (mo)*
tu d + eu* vós [...]
ele d + eu eles dér + am
ela d + eu elas dér + am
você d + eu vocês dér + am

c.                         pretérito imperfeito
eu d + a + va nós d + a + va + (mo)*
tu d + a + va* vós [...]
ele d + a + va eles d + a + vam
ela d + a + va elas d + a + vam
você d + a + va vocês d + a + vam

Sobre as formas verbais de (7a) a (7c), há algumas observações 
que considerar: no presente, a 1ª. pess. do sing. monotonga-se (eu dô*), 
e segue a tendência verificada noutros verbos da 1ª. conj.; a 3ª. pess. do 
pl., por seu turno, manteve-se com o ditongo nasal (eles, vocês dão). As 
demais pessoas gramaticais foram reduzidas a dá*. Quanto ao pretérito 
perfeito, portanto, há um comportamento muito semelhante ao que se 
passa no tempo acima mencionado: 

i) a manutenção da 1ª. pess. do sing. (eu dei) e da 2ª. e 3ª. pess. 
do sing. (tu, ele, você deu*), cuja simplificação coloca o verbo dar em 
posição mais próxima à condição em que estão os verbos regulares (cf. 
Anexo A, n.1); 

ii) a perda da desinência <-s>, na coda, na 1ª. pess. do pl. (nós 
demo*) e a monotongação do grupo nasal (eles, elas, vocês dero*) fa-
vorecem a inclusão deste mesmo verbo no grupo regular, a exemplo do 
que acontece com cantar.

Há poucas ocorrências do pretérito perfeito composto (eu tenho 
dado, tu tem* dado, ele tem dado etc.), tal como em: “[...] Ela nos tem 
dado muito problema [...]” (E4-ESR/M36-An). O futuro do pretérito 
aparece como está indicado em (8):

(8)
                               futuro do pretérito (composto)

eu vô dá* nós vamo dá*
tu vai dá* vós [...]
ele vai dá eles vão dá
ela vai dá elas vão dá
você vai dá vocês vão dá

O pretérito imperfeito segue o modelo da conjugação regular (eu 
dava; tu dava*; ele, você, nós dava*, ou, geralmente, nós davo*; eles, 
vocês davam, ou, geralmente, eles vocês davo*). O futuro do pretérito 
não ocorre em sua conjugação simples, mas naquelas em que aparecem 
as simplificações do auxiliar ir (eu vô*; tu, ele, você vai*; nós vamo*, 
ou, geralmente, nós vai*; eles, vocês vão), sem o <-r> da coda silábica 
no infinito do verbo principal – pois esta foi a estrutura canônica para 
aquele tipo de perífrase. 

O pretérito mais-que-perfeito e o futuro do pretérito não apare-
cem nenhuma vez nas seções de entrevista. Para completar tal grupo, 
constatamos que o Modo Subjuntivo de dar fica sempre como está in-
dicado em (9): 

(9)
                                              presente

que
eu dê

que
nós dê + (mo)*

tu dê* vós [...]
ele dê eles dê
ela dê elas dê
você dê vocês dê

Do Modo Subjuntivo, o presente é registrado uma única vez no 
corpus: “[...] não tem quem me dê um copo d’água [...]” (E15-MR/
M68-En), sendo usado por um falante do sexo masculino, e analfabeto. 
Nenhum exemplo foi encontrado para o modo Imperativo, positivo ou 
negativo. 

9.1.2.2. 2ª. Conjugação

Encontramos muitos verbos regulares e irregulares da 2ª con-
jugação. Para facilitar a exposição da matéria, optamos por discutir o 
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paradigma do verbo fazer, a fim de demonstrar algumas variações nele 
existentes. Uma das razões para essa escolha foi o fato de esse verbo 
ser muito comum na fala dos entrevistados, e estar presente em todos os 
grupos de informantes, indistintamente.  

9.1.2.2.1. Fazer

O verbo fazer, em sua forma infinita, é sempre realizado com o 
apagamento da coda. Tal como no caso dos verbos regulares, também 
aqui, o paradigma verbal é grandemente simplificado pela neutraliza-
ção vocálica. Isso facilitará, depois, a simplificação das pessoas grama-
ticais e, somente mais tarde, ajudará na alteração do próprio paradigma 
tradicional que o verbo manifesta, o qual não precisará apoiar-se em 
pessoas gramaticais não reclamadas na fala espontânea dos informan-
tes. Em outras palavras, dos tempos do Indicativo, encontramos apenas 
a realização de formas do presente, do pretérito perfeito e do pretérito 
imperfeito, e somente nas pessoas gramaticais indicadas a seguir: 
 

(10)
                      a.                           presente

eu faç + o nós faz + e + (mo)*
tu faz* vós [...]
ele faz eles faz + e
ela faz elas faz + e
você faz vocês faz + e

                       b.                    pretérito perfeito

eu fiz nós fiz + e + (mo)*
tu fez* vós [...]
ele fez eles fiz + e + ro
ela fez elas fiz + e + ro
você fez vocês fiz + e + ro
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apagamento da coda. Tal como no caso dos verbos regulares, também 
aqui, o paradigma verbal é grandemente simplificado pela neutraliza-
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ticais e, somente mais tarde, ajudará na alteração do próprio paradigma 
tradicional que o verbo manifesta, o qual não precisará apoiar-se em 
pessoas gramaticais não reclamadas na fala espontânea dos informan-
tes. Em outras palavras, dos tempos do Indicativo, encontramos apenas 
a realização de formas do presente, do pretérito perfeito e do pretérito 
imperfeito, e somente nas pessoas gramaticais indicadas a seguir: 
 

(10)
                      a.                           presente

eu faç + o nós faz + e + (mo)*
tu faz* vós [...]
ele faz eles faz + e
ela faz elas faz + e
você faz vocês faz + e

                       b.                    pretérito perfeito

eu fiz nós fiz + e + (mo)*
tu fez* vós [...]
ele fez eles fiz + e + ro
ela fez elas fiz + e + ro
você fez vocês fiz + e + ro

                      c.                           pretérito imperfeito

eu faz + ia nós faz + ia + (mo)*
tu faz + ia* vós [...]
ele faz + ia eles faz + io
ela faz + ia elas faz + io
você faz + ia vocês faz + io

No presente do Indicativo, ocorre: i) apenas dois ou às vezes 
três grupos desinenciais: eu (faço), tu, ele, você, a gente, nós faz*; eles, 
vocês faze*; ii) ou, dependendo da condição social do falante, até qua-
tro grupos desinenciais possíveis: eu faço; nós faz(emo), ou nós faz*; 
iii) eu, tu, ele, você, agente faz*; e iv) eles, elas, vocês faze*, como 
acontece a verbos vistos anteriormente. No Modo Subjuntivo, não veri-
ficamos realizações para os tempos presente, pretérito perfeito, futuro 
do presente e futuro do pretério. Para o pretérito imperfeito, aliás, é 
comum o processo de assimilação sonora, que teve como consequência 
a alternância entre fizeste e fizesse, que se tornou extensiva às demais 
pessoas gramaticais restantes: eu, tu, ele, você, nós, eles, vocês, como 
está indicado abaixo:

(11)
                                            pretérito imperfeito

se

eu fiz + e + si

se

nós fiz + e + si*
tu fiz + e + si* vós [...]
ele fiz + e + si eles fiz + e + si*
ela fiz + e + si elas fiz + e + si*
você fiz + e + si vocês fiz + e + si*

Não encontramos registros de uso do Modo Imperativo na fala 
dos informantes, seja no positivo, seja no negativo. 

9.1.2.3. 3ª. Conjugação

 Assim como acontece aos verbos da 2ª. conj., os de 3ª. são mui-
to comuns na fala curiauense, proporcionalmente (cf. Anexo A, n. 2). 
Optamos por empregar o verbo ir nessa descrição mais detalhada, pelo 
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fato de ser o paradigma mais recorrente entre os informantes. (cf. Anexo 
A, n. 3)

9.1.2.3.1. Ir

Em relação ao Modo Indicativo, as ocorrências do verbo ir vêm 
arroladas a seguir:

(12)    
                      a.                        presente

eu vô* nós vai + (mo)*
tu vai* vós [...]
ele vai eles vão
ela vai elas vão
você vai vocês vão

                      b.                  pretérito perfeito
eu fui nós foi + (mo)*
tu foi* vós [...]
ele foi eles fo + ram
ela foi elas fo + ram
você foi vocês fo + ram

                      c.                 pretérito imperfeito
eu ia nós ia*
tu ia vós [...]
ele ia eles iam
ela ia elas iam
você ia vocês iam

Como se pode verificar, algumas alterações ocorrem em opo-
sição ao esperado no PB, principalmente para o pretérito perfeito. Há, 
também, uma redução drástica no presente e no pretérito imperfeito 
na formas relacionadas às pessoas pronominais. Os demais tempos do 
Modo Indicativo não foram registrados. O aspecto reducionista obser-
vado nos tempos verbais curiauenses é uma tendência verificável em 
tempos do Modo Subjuntivo, tal como se pode demonstra de (13a) a 
(13b): 



 A MORFOLOGIA VERBAL                                      209

fato de ser o paradigma mais recorrente entre os informantes. (cf. Anexo 
A, n. 3)

9.1.2.3.1. Ir

Em relação ao Modo Indicativo, as ocorrências do verbo ir vêm 
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tu ia vós [...]
ele ia eles iam
ela ia elas iam
você ia vocês iam

Como se pode verificar, algumas alterações ocorrem em opo-
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(13)
             a.                           pretérito imperfeito

se
eu fo + si

se
nós fo + si*

tu fo + si* vós [...]
ele fo + si eles fo + si
ela fo + si elas fo + si
você fo + si vocês fo + si

             b.                               futuro simples

quando
eu fô

quando
nós fô*

tu fô* vós [...]
ele fô eles fô
ela fô elas fô
você fô vocês fô

Sobre o futuro do Subjuntivo, o apagamento da coda em <r> 
dá-se para todas as pessoas da conjugação – como indicado em (13b) 
acima (cf. 4.1.8.2. A fricativa velar: o /R/ forte). Não há registros dos 
demais tempos do Subjuntivo, e a mesma coisa sucede ao Modo Impe-
rativo, seja no afirmativo, seja no negativo.

9.1.3. Outros verbos irregulares

Dos outros verbos irregulares encontrados no corpus, optamos 
por descrever aqueles com ocorrência mais produtiva, a saber: trazer, 
pôr, dizer e poder, com a indicação apenas dos tempos e das pessoas 
que foram efetivamente realizados pelos informantes.

9.1.3.1. Trazer
 
- Modo Indicativo:

i) pres.: (eu) trago, (tu) traz*, (ele) traz, (você) traz, (nós) traze-
mo*, (eles) traze* (vocês) traze*

ii) pret. imp.: (eu) truxe*, (tu) troxe*, (ele) troxe*, (você) troxe*, 
(nós) troxemo*, (eles) truxero*, (vocês) truxero*

iii) pret. perf.: (eu) trazia, (tu) trazia*, (ele) trazia, (você) trazia, 
(nós) trazia(mo)*, (eles) trazio*, (vocês) trazio*
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iv) pret. perf. composto: (eu) tenho trazido/trago*, (tu) tem* tra-
zido/trago*, (ele) tem trazido/trago*, (você) tem trazido/trago*, (nós) 
temo* trazido/trago*, (eles) têm trazido/trago*, (vocês) têm trazido/
trago*
 v) particípio passado: trazido, trago30

Não registramos usos nem do Modo Subjuntivo e nem do Modo 
Imperativo para este verbo.

9.1.3.2. Pôr

- Modo Indicativo

i) pres.: (eu) ponho, (tu) põe*, (ele) põe, (você) põe, (nós) põe*, 
(eles) põe*, (vocês) põe*

ii) fut. do pres. comp.: (eu) vô* pô*, (tu) vai* pô*, (ele) vai pô* 
, (nós) vai(mo)* pô* etc.

Não registramos usos do Modo Subjuntivo nem do Modo Impe-
rativo para este verbo.

9.1.3.3. Dizer

- Modo Indicativo
i) pres.: (eu) digo, (tu) diz*, (ele) diz, (você) diz, (nós) diz(e-

mo)*, (eles) dize*, (vocês) dize*
ii) pret. perf.: (eu) disse, (tu) disse*, (ele) disse, (você) disse, 

(nós) disse(mo)*, (eles) dissero*, (vocês) dissero*
iii) pret. imp.: (eu) dizia, (tu) dizia*, (ele) dizia, (você) dizia, 

(nós) dizia(mo)*, (eles) dizio*, (vocês) dizio*
iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]

30  O particípio passado irregular do verbo trazer (trago*) foi mais comum na fala de indivíduos 
adultos e idosos; já as crianças e os jovens, por sua vez, sempre alternavam essas duas formas 
participiais, isto é, sempre empregavam, invariavelmente, trazido/trago*.
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v) fut. do pres. simp.: [idem]
vi) fut. do pres. comp.: (eu) vô dizê*, (tu) vai dizê*, (ele) vai 

dizê*; (nós) vai(mo)* dizê* etc.
vii) futuro do pretérito: [Não ocorreu no corpus]

Não foram registrados usos do Modo Subjuntivo nem do Modo 
Imperativo para este verbo.

9.1.3.4. Poder

- Modo Indicativo

i) pres.: (eu) posso, (tu) pode*, (ele) pode, (você) pode, (nós) 
pode(mo)*, (eles) pode*, (vocês) pode*

ii) pret. imp.: (eu) podia, (tu) podia*, (ele) podia, (você) podia, 
(nós) podia*, (eles) podia*, (vocês) podia*

iii) pret. perf.: (eu) pude, (tu) pôde*, (ele) pôde, (você) pôde, 
(nós) pôde*, (eles) pudero*, (vocês) pudero*

iv) pret. mais-que-perf.: [Não ocorreu no corpus]
v) fut. do pres. simp.: [idem]
vi) fut. do pres. comp.: (eu) vô* podê*, (tu) vai* podê*, (ele) vai 

podê*; (nós) vai(mo)* podê* etc.

- Modo Subjuntivo

Para este verbo, registramos apenas o tempo pret. imperf.: que 
(eu) pudesse, que (tu) pudesse*; que (nós) pudesse* etc. Para o verbo 
poder, por causa de sua significação, não há o Modo Imperativo. 

Ocorre o acréscimo de [ɲ] em certas formas verbais – principal-
mente, nos verbos vir e ter: a extensão analógica da nasal palatal [ɲ] 
(cf. 4.1.5. Os segmentos nasais /m, n, ɲ/). Observamos, igualmente, o 
paradigma flexional completo do verbo vir, no presente do Indicativo, 
como em (14):
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(14) 
presente

  
eu venho (vem*, raro) nós vem*
tu vem* vós [...]
ele vem eles vêm
ela vem elas vêm 
você vem vocês vêm

No presente do Indicativo, a 1ª. pess. do sing. que é produzi-
da pelos informantes é eu venho, mas existe a assimilação total dessa 
forma, que os falantes terão retirado das outras pessoas da conjugação. 
Então, eles dizem: eu vem*. Daquela primeira forma e desta, a mais 
comum na fala dos jovens e dos adultos é a primeira (eu venho); na fala 
dos idosos, porém, encontramos ambas, alternadamente, e com a mes-
ma força (eu venho/eu vem*). Agora, o pretérito perfeito:

(15)
                pretérito perfeito

  
eu vim (veio*, raro) nós vinhemo*
tu veio* vós [...]
ele veio eles vinhero
ela veio elas vinhero
você veio vocês vinhero

No pretérito perfeito do Indicativo, a 1ª. pess. do sing. também 
fica reduzida à expressão eu vim, mas, a exemplo do caso anterior, ocor-
re igualmente uma assimilação total dessa primeira forma verbal, que 
os falantes retiraram das outras pessoas da conjugação, especialmente 
do sing.: eu veio*. Dessas duas que ouvimos, a mais comum na fala dos 
jovens e dos adultos é a primeira (eu vim); na fala dos idosos, porém, 
encontramos ambas, alternadamente (eu vim/eu veio*).

(16)
pretérito imperfeito

 
eu vinha nós vinha*
tu vinha* vós [...]
ele vinha eles vinho
ela vinha elas vinho
você vinha vocês vinho
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pretérito mais-que-perfeito
[Não ocorreu no corpus]

futuro do presente (simples)
[Não ocorreu no corpus]

O pretérito mais-que-perfeito do Indicativo (eu viera, tu vieras, 
ele viera; nós viéramos; eles, elas vieram etc.) e o futuro do presente 
(eu virei, tu virás, ele virá; nós viremos; eles, elas virão etc.) não são 
produzidos pelos falantes da LC. O futuro do presente, no entanto, as-
cende apenas na forma que os curiauenses resolveram adotar, ou seja, 
com o molde verbal composto:

(17)
                      futuro do presente (composto)

  
eu vô i (vai* i, raro) nós vamo i*
tu vai i* vós [...]
ele vai i eles vão i
ela vai i elas vão i
você vai i vocês vão i

futuro do pretérito
[Não ocorreu no corpus]

O futuro do pretérito (eu viria, tu virias; nós viríamos; eles, elas 
viriam etc.) também não aparece na LC. No Modo Subjuntivo, o verbo 
vir ocorre apenas: a) nas formas do presente (que eu venha); b) nas do 
futuro simples (quando eu vier); e c) nas do pretérito imperfeito (se eu 
viesse). Definido isto, esses tempos são indicados de (18a) a (18c): 

(18)
a.                    presente

que

eu venha

que

nós venha*
tu venha* vós [...]
ele venha eles venham
ela venha elas venham
você venha vocês venham
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b.                              futuro

quando
eu vié

quando
nós vié

tu vié vós [...]
ele vié eles vié
ela vié elas vié
você vié vocês vié

c.                    pretérito imperfeito

se
eu viesi

se
nós viesi*

tu viesi* vós [...]
ele viesi eles viesi
ela viesi elas viesi
você viesi vocês viesi

infinito pessoal
[Não ocorreu no corpus]

Imperativo

       positivo
vem tu, ele, ela, nós, eles, elas

negativo
não vem tu, ele, ela, nós, eles, elas

No sentido de mudança por acréscimo, há alguns exemplos inte-
ressantes: um segmento [ɲ] que se faz ouvir no pretérito perfeito, na 3ª. 
pess. do pl. de vir (eles, elas, vi[ɲ]eram etc.) – que, aí, surge pelo con-
texto fonológico V__V, a partir da analogia com aquelas formas verbais 
em que a palatal se manifesta efetivamente (como, por exemplo, em 
venha, tenha, contenha etc.). Outra conjugação completa é a do verbo 
ter, que fica como indicado em (19):

(19) ter
Presente

  
eu tenho (tem*, raro) nós tem*
tu tem* vós [...]
ele tem eles tenho*
ela tem elas tenho* 
você tem vocês tenho*

A 1ª. pess. do sing. do presente do Indicativo do verbo ter é eu 
tenho/eu tem*. Mas essa segunda forma é rara, porque ocorre apenas na 
fala de informantes idosos e analfabetos. A 2ª. pess. do sing. é tu tem* 
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– que os falantes retiram das outras pess. do sing. (ele, ela, você tem*). 
A 1ª. pess. do pl. é sempre nós tem*, enquanto a 3ª. pess. do pl. é eles, 
elas tenho* – à semelhança da 1ª. pess. do sing.: eu tenho/ eu tem*. O 
pretérito perfeito aparece como indicado de (20a) a (20b):

(20)
               a.                          pretérito perfeito

  
eu tevi (tive*, raro) nós tevi*
tu tevi* vós [...]
ele tevi eles tevi
ela tevi elas tevi
você tevi vocês tevi

               b.                         pretérito imperfeito
  

eu tinha nós tinha*
tu tinha* vós [...]
ele tinha eles tinho
ela tinha elas tinho
você tinha vocês tinho

pretérito mais-que-perfeito
                                        [Não ocorreu no corpus]

futuro do presente (simples)
[Não ocorreu no corpus]

Seguindo-se a mesma tendência de outros verbos regulares e irre-
gulares, o verbo ter não aparece nas formas do futuro do presente (sim-
ples) do Modo Indicativo. Com efeito, as realizações do futuro aconte-
cem apenas com a forma composta do verbo, como se vê em (21).

(21)
                        futuro do presente (composto)

 
eu vô tê* nós vamo tê*
tu vai tê vós [...]
ele vai tê eles vão tê
ela vai tê elas vão tê
você vai tê vocês vão tê

                                         futuro do pretérito
                                    [Não ocorreu no corpus]
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O presente do Subjuntivo de ter é mais um exemplo da tendên-
cia simplificadora que vigora nas formas verbais curiauenses, porque 
todas as pessoas são produzidas de uma mesma maneira: eu, tu, ele 
tenha* etc. A mesma coisa ocorre ao futuro e ao pretérito imperfeito do 
Modo Subjuntivo, tal como se verifica de (22a) a (22c): 

(22)
                        a.                               presente

que

eu tenha

que

nós tenha*
tu tenha* vós [...]
ele tenha eles tenha
ela tenha elas tenha
você tenha vocês tenha

                        b.                               futuro

quando

eu tivé

quando

nós tive*
tu tive* vós [...]
ele tivé eles tivé
ela tivé elas tivé
você tivé vocês tivé

                       c.                      pretérito imperfeito

se

eu tivesi

se

nós tivesi*
tu tivesi* vós [...]
ele tivesi eles tivesi
ela tivesi elas tivesi
você tivesi vocês tivesi

infinito pessoal
[Não ocorreu no corpus]

                                                            Imperativo

positivo
tem tu, ele, ela, nós, eles, elas

negativo
não tem tu, ele, ela, nós, eles, elas
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Como já dissemos, certas formas verbais de ter recebem um /ɲ/ 
no radical (cf. 4.1.5. Os segmentos nasais /m, n, ɲ/). Esses itens repre-
sentam, respectivamente, a 3ª. pess. do sing. e do pl. dos verbos vir e 
ter (e seus compostos: sobrevir, revir, convir etc.; deter, reter, conter, 
suster etc.). Há vezes em que, até na 2ª. pess. do sing., é possível ouvir 
tal variação estrutural na fala dos entrevistados (tu vinheste*, tu vinhe-
ra* etc.). Para colocar todas essas formas lado a lado, confrontamos vir 
e ter com o uso comum na LC e no PB. Então, temos:

(23) vir
     LC       PB

a.            Indicativo
      presente

ele venho  ele vem
ela venho  ela vem
eles venho  eles vêm
elas venho  elas vêm
   pretérito perfeito

tu vinheste*  tu vieste
ele venho  ele veio
ela venho  ela veio
eles venho*  eles vieram
elas venho*  elas vieram
       
           pretérito perfeito

tu vinhera   tu vieras
ele vinhera  ele viera
ela vinhera  ela viera
eles vinhero  eles vieram
elas vinhero  elas vieram
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b.       Subjuntivo
pretérito imperfeito

tu vinhesse*  tu viesses
ele vinhesse  ele viesse
ela vinhesse  ela viesse
eles vinhesse*  eles viessem
elas vinhesse*  elas viessem

         futuro

tu vinhé*  tu vieres
ele vinhé  ele vier
ela vinhé  ela vier
eles vinhé*  eles vierem
elas vinhé*  elas vierem

(24) ter
    LC               PB

  
  a.              Indicativo

    presente

ele tenho  ele tem
ela tenho  ela tem
eles tenho  eles têm
elas tenho  elas têm

   
A extensão da ascenção do alomorfe /ɲ/ limita-se às formas ver-

bais já mencionadas, e a esses dois verbos particularmente (ter e vir). O 
fenômeno é comum à fala de quase todos os informantes do quilombo, 
sem distinção (cf. 4.1.5. Os segmentos nasais /m, n, ɲ/). Outros verbos, 
no entanto, não seguem a referida regra: dar (deem), ver (veem), ler 
(leem) e crer (creem). O fenômeno em discussão tem uma aplicação, 
digamos, muito restrita àqueles primeiros verbos, apesar de ser uma 
prática linguística vulgar entre os entrevistados curiauenses.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas fonológicas ligadas à descrição das variantes re-
gionais brasileiras têm existência recente no nosso cenário acadêmico. 
A presente investigação insere-se, portanto, como um exemplo direto 
desses variados esforços. Em relação ao sistema fonológico da LC, le-
vamos em conta os seguintes parâmetros: i) As características dos seg-
mentos fonológicos (vocálicos e consonânticos); ii) O funcionamento 
das sílabas; iii) A condição do acento nas palavras; iv) Os processos 
fonológicos encontrados; v) A duração vocálica; e vi) A morfologia ver-
bal. 

Voltando às questões da Fonologia da LC, destacaremos, ago-
ra, as particularidades mais relevantes ao longo da análise. No nível 
estritamente fonológico, o sistema vocálico curiauense é idêntico ao 
encontrado entre as variantes regionais do PB. A fala dos quilombolas 
conta com um sistema de 7 vogais orais e outras 5 vogais nasais. Essas 
12 vogais têm um comportamento fonológico semelhante ao descrito 
na literatura para as variantes regionais do Norte e Nordeste do Brasil. 

Constatamos, ainda, que é bem variável e irregular a condição 
dos ditongos, que frequentemente sofrem apagamento. Os informan-
tes às vezes reduzem os ditongos em favor de simplificar a pronúncia, 
ou, no geral, para desfazer uma estrutura silábica desfavorável. As con-
soantes são apenas 21 na LC, e estas são realizadas de muitas maneiras 
no nível fonético – principalmente em posição pós-vocálica (VC). Fo-
nologicamente, temos: 3 consoantes bilabiais (/p, b, m/); 2 consoantes 
labiodentais (/f, v/); 7 consoantes alveolares (/t, d, s, z, n, r, l/); 4 con-
soantes palatais (/ʃ, ʒ, ʎ, ɲ/); e 4 consoantes velares (/k, kw, g, gw)/, além 
do arquifonema  /R/, com realização alveolar ou velar, dependendo da 
sua posição fonotática. 

Sobre a condição das sílabas, vemos que estas possuem ataque 
simples (CV), ou complexo (CCV), núcleo simples (V), ou complexo 
(VV), e coda simples (VC), ou complexa (VCC, raramente). A sílaba 
mais produzida no quilombo é a CV, ou seja, o perfil que traz um núcleo 
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simples e um onset simples – estrutura que será admitida, neste caso, 
como a forma canônica. Para produzi-la, os informantes realizam um 
número notável de processos fonológicos – sempre buscando ver a es-
trutura-padrão em evidência. 

O tipo silábico CV apareceu 53,40% no corpus, seguido, depois, 
por V (17,70%) e por CVC (8%). As variações que incidem sobre as 
sílabas são muito específicas, mas raramente alteram o acento das pa-
lavras. As regras de acentuação utilizadas pelos curiauenses seguem o 
mesmo comportamento verificado no PB. 

Os processos fonológicos catalogados na LC foram bem va-
riados. Muitos deles influenciam a estrutura das sílabas. A mudan-
ça fonológica mais observada no corpus são os casos de apagamento 
de segmentos (41,9%), incluindo redução de onsets, núcleos e codas 
complexos. Encontramos processos de dissimilação (33,30%), semi-
vocalização (12,70%), monotongação (11,50%), e, finalmente, adição 
(0,60%). Atestamos, portanto, que o sistema de fala curiauense trilha 
sempre para o mesmo caminho: reorganizar as sílabas da palavra para 
que se manifeste o modelo silábico canônico (CV).

Quanto à manifestação do acento na LC, observamos que as 
palavras paroxítonas chegaram a 53% de todo o repertório lexical. Isso 
revela a supremacia do pé trocaico (*  .) sobre os demais grupos acen-
tuais possíveis. 

Sobre a duração das vogais da LC, podemos dizer que não há 
coincidência direta, na posição de cada segmento vocálico, no triângulo 
do PB ou da LC: o valor médio dos dados revela que a duração intrínse-
ca de cada segmento, em milissegundos, afasta-os de maneira inconfun-
dível. Repitamos: a duração das vogais do PB e da LC é bem diferente, 
mas tal diferença não tem a projeção que imaginávamos desde o início. 

 Quanto à morfologia verbal, fizemos essa restrição por causa 
das semelhanças morfológicas verificadas entre os não verbos do PB e 
da LC – o que não justificaria, de saída, um capítulo inteiramente de-
dicado a isso. Sobre o comportamento morfológico dos verbos, temos: 
1) Na 1ª. conj., os verbos regulares têm o presente como eu cánt+o, 
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mas encontramos, ainda, eu cánt+a* (raramente)31; 2) Na 2ª. pess. do 
sing. (tu cánta*), a ausência do morfema <-s> é sistemática em todos 
os tempos e modos; 3) Na 1ª. pess. do sing. do pretérito perfeito, vimos 
duas maneiras distintas de produção eu cant[ej], ao lado de eu cant[ô], 
sendo aquela primeira forma a mais comum de ambas. As demais pes-
soas deste tempo, no sing., seguem apenas um modelo: tu, ele, ela, você 
cant[ô]; 4) Na 2ª. e na 3ª. pess. do pl. do futuro do pretérito, encontra-
mos, respectivamente: nós cantarío e eles cantarío em um comporta-
mento sistemático entre os informantes – apesar de reconhecer que eles 
preferem a perífrase verbal (vamo cantá*, vão cantá* etc.); 5) O Modo 
Subjuntivo quase desapareceu da LC, exceto pelo uso (muito raro) do 
futuro, na forma composta (quando eu tivé* cantado, quando tu tivé* 
cantado, quando ele tivé* cantado etc.), fato que contrasta muito com 
certas variantes rurais do PB, onde esse tempo ou não ocorre, ou ocorre 
pouco; 6) O que se passa com a 2ª. conjugação dos verbos curiauen-
ses é o mesmo que se opera no português popular, principalmente no 
paradigma de viver (eu v[ɛ́]vo etc.); 7) As formas do Modo Imperati-
vo existem na LC, mas não ocorreram no corpus; 8) No paradigma de 
fazer, no pretérito imperfeito, temos as formas da 1ª. e da 2ª. pess. do 
pl., respectivamente: nós fazía(mo)*, e  eles, elas, vocês fazío*, que se 
aproximam das formas do singular.

Feitas estas considerações, vemos que, a partir de agora, há es-
paço para estudos fonológicos e morfológicos mais detalhados sobre a 
LC. Esperamos, também, que a fala do Quilombo do Curiaú receba a 
atenção que merece, já que uma das metas fundamentais deste trabalho 
era, desde o início, fazer o registro histórico das expressões linguísticas 
existentes no quilombo, e discutir as eventuais transformações fono-
lógicas incidentes. A partir de agora, a ponte para este diálogo já está 
traçada.

31 A finalidade principal do acento gráfico sobre as formas verbais é indicar a posição da sílaba 
tônica.
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abalar 
(a)bandonar 
acabar 
aceitar 
acenar 
acessar 
achar 
acionar 
acordar 
acostumar 
acreditar 
adiantar 
adorar 
afastar 
(a)garrar 
agitar 
ajeitar 
ajudar 
(a)juntar 
(a)lembrar 
alertar 
(a)levantar 
alimentar 
almoçar 
amar 
(a)marrar 
amassar 
ampliar 
(a)nadar 
analisar 
andar 
(a)panhar 
apavorar 

(a)pelidar 
aper(l)tar 
apoiar 
(a)porongar 
aposentar 
(a)possar 
apresentar 
aproveitar 
(ar)rancar 
(ar)ranjar 
(ar)rasar 
(ar)regaçar
(ar)riar
(ar)rumar
asfal(r)tar
assal(r)tar
assar
(a)tirar
(a)travessar
(a)tropelar
au(o)mentar
au(o)torizar
avançar
avisar
bagunçar
balar
bastar
batalh(i)ar
b(u)otar
brigar
brincar
buscar
cansar

cantar
capinar
carregar
casar
caçar
chamar
chegar
chorar
coisar*
colocar
comemorar
começar
complicar
comportar
comprar
comunicar
concordar
conservar
considerar 
contar 
continuar 
conversar 
convidar 
cortar 
costurar 
cozinhar 
criar 
cuidar 
cul(r)tivar 
custar 
cutucar 
dançar 
dar 

declarar 
dedicar 
degradar 
deixar 
demorar 
denominar 
denunciar 
dep(r)ed(r)ar 
descascar 
desconfiar 
descontar 
desenhar 
desmatar 
despelar 
desviar 
disparar 
disputar 
ditar 
duvidar 
embargar 
empinar 
empregar 
encaminhar 
encantar 
encontrar 
enfiar 
enganar 
enrolar 
ensaiar 
ensinar 
internar 
entrar 
entrevistar 

Anexos

Anexo A – Lista de verbos da LC.

1. Lista de 239 verbos da 1ª. conjugação:
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enxergar 
escutar 
esmurrar 
espancar 
esperar 
(es)tar 
esto(u)rar 
estragar 
estranhar 
estudar 
evitar 
examinar 
explicar 
fachear 
facilitar 
falar 
fal(r)tar 
farrear 
fechar 
festejar 
ficar 
fil(r)mar 
formar 
fretar 
fumar 
funcionar 
furar 

ganhar 
gerar 
gostar 
gravar 
gritar 
identificar 
incentivar 
incomodar 
industrializar 
interessar 
inter(l)nar 
invocar 
jogar 
lançar 
lavar 
lembrar 
levantar 
levar 
ligar 
(a)limpar 
lutar 
mal(r)tratar 
mandar 
marcar 
matar 
melho(i)rar 
mencionar 

me(n)struar 
misturar 
molhar 
montar 
morar 
mudar 
mul(r)tar 
namorar 
negar 
odiar 
o(lh)(i)ar 
operar 
pagar 
parar 
participar 
passar 
passear 
pecar 
pegar 
pensar 
perdoar 
perguntar 
perturbar 
pescar 
pintar 
piorar 
plantar 

porongar 
precisar 
prejudicar 
(si)gnificar
sonhar 
sossegar 
sujar 
sustentar 
tentar 
terminar 
testificar 
tirar 
tocar 
tomar 
tombar 
torrar 
trabalhar 
tratar 
trocar 
usar 
utilizar 
viajar 
virar 
visitar 
voltar 
votar 

2. Lista de 73 verbos da 2ª. conjugação:

(a)contecer 
adoecer 
aparecer 
aprender 
atender 
bater 
beber 
carecer 
chover 
comer 

conhecer 
conviver 
correr 
crer 
crescer 
decorrer 
defender 
depender 
desaparecer 
dever 

dizer 
doer 
eleger 
encher 
entender 
envolver 
escolher 
esconder 
escrever 
espremer 

esquecer 
falecer 
favorecer 
ferver 
haver 
ler 
manter 
merecer 
meter 
mexer 
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moer 
mor(l)der 
morrer 
mover 
nascer 
obedecer 
oferecer 
parecer 
perceber 

perder 
permanecer 
pertencer 
poder
pôr
prender
prometer
quer
querer

receber
renascer
repreender
resolver
responder
rever
saber
ser
sobreviver

sofrer
ter
trazer
vender
ver
viver

3. Lista de 55 verbos da 3ª. conjugação:

abrir 
adquirir 
agir 
assistir 
assumir 
atingir 
concluir 
conferir 
conseguir 
constituir 
construir 
contribuir 
decidir 
descobrir 

destituir 
destruir 
desunir
diminuir 
discutir 
distrair 
divertir 
dividir 
d(r)or(l)mir 
evoluir 
existir 
expandir 
fugir 
garantir 

inter(l)ferir 
invadir 
ir 
mentir 
ouvir 
partir 
pedir 
perseguir 
preferir 
produzir 
proibir 
punir 
reduzir 
repetir 

retribuir 
reunir 
riracudir 
sair 
seguir 
sentir 
subir 
substituir 
sumir 
tossir  
trair 
vir
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Anexo B – Lista de não verbos da LC.

1. Lista de adjetivos em <-o>:

alto(a)
alvo(a)
amarelo(a)
antigo(a)
bom(a)*
bruto(a)
burro(a)*
calmo(a)
certo(a)
chato(a)
completo(a)

comunitário(a)
concreto(a)
cru(a)*
direto(a)
eleito(a)
escuro(a)
estranho(a)
eterno(a)
exato(a)
gito(a)*
humano(a)

injusto(a)
intenso(a)
limpo(a)
longo(a)
louco(a)
maduro(a)
médio(a)
moreno(a)
negro(a)
novo(a)
parteiro(a)

pequeno(a)
pleno(a)
precário(a)
preto(a)
primeiro(a)
rápido(a)
safado(a)
santo(a)
tranquilo(a)
último(a)
urbano(a)

2. Lista de adjetivos em <-ado>, <-ido> e <-udo>:

acostumado(a)
adiantado(a)
administrati-
vo(a)*
agitado(a)
alternativo(a)*
amarrado(a)
amigado(a)
amoroso(a)*
antepassado(a)
apavorado(a)
aposentado(a)
arrumado(a)
asfaltado(a)
atropelado(a)

autorizado(a)
avançado(a)
bagunçado(a)
batido(a)
casado(a)
coberto(a)*
coitado(a)
complicado(a)
construído(a)
culpado(a)
danado(a)
denominado(a)
desconfiado(a)
encantado(a)
enrolado(a)

enterrado(a)
equilibrado(a)
fechado(a)
fervido(a)
formado(a)
fugido(a)
furado(a)
gostoso(a)*
inaugurado(a)
maravilhoso(a)*
metido(a)
obrigado(a)
picado(a)
preferido(a)
prejudicado(a)

preservado(a)
puxado(a)
recém-forma-
do(a)
relacionado(a)
religioso(a)*
revoltado(a)
rodado(a)
sagrado(a)
sentado(a)
terminado(a)
tombado(a)
tremendo(a)*
unido(a)
utilizado(a)

3. Lista de adjetivos em <-ico>:

básico(a)
diabético(a)
evangélico(a)

lógico(a)
músico(a)
político(a)

prático(a)
técnico(a)
único(a)

público(a)
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4. Lista de adjetivos em <-e>:
alegre
carente
covarde
crente
dançante
diferente

distante
empolgante
forte
grande
grave
importante

inteligente
interessante
leve
livre
mole
obediente

pobre
podre
recente
simples*
transparente
triste

5. Lista de adjetivos em <-l>, <-m>, <-z>, <-r>, <-u>:

ambiental
anual
comum*
cultural
difícil
dominical
estadual

feliz
fiel
geral
horrível
igual
infeliz
invadidor*

irregular
jovem
legal
maior
mau
menor
melhor

normal
pior
rapaz*
real
ruim*
tradicional

6. Lista de substantivos em <-o>: 

(a)çaí(zeiro)
acordo
agosto
almoço
aluno(a)
alvo(a)
amigo(a)
ano
apoio
arado
assalto
assoalho
ato
atrito
avô(ó)
bairro
banco
bandido(a)
banho
barraco(a)

barulho
bicho(a)
bico(a)
bisavô
bisneto(a)
bocado
bolso(a)
braço
búfalo
cabelo
cabo(a)*
caboc(l)o(a)*
cachorro(a)
caderno
caldo(a)
caminho
campo
cananazeiro*
canc(r)o*
carpinteiro(a)

cargo
carinho
carneiro
carro
caroço
casamento
ca(u)so*
cavalo
cavaco
cacho
centro
cesto
cheiro
churrasco
côco
comadre
começo
copo
coqueiro
corpo

couro
Cristo
cuidado
curso
dado
depósito
dezembro
diabo
dinheiro
direito
documento
domingo
dono(a)
elástico(a)
emprego
ensaio
ensino
entendimento
escrito(a)
esforço
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espírito
estudo
exemplo
extremo
fato
feminino(a)
festeiro(a)
fevereiro
Flamengo
fluxo
fogo
forno
foto
frango
fumo
funcionamento
fundo
gado
galo
governo
grupo
herdeiro(a)
ímã*
incentivo
inferno
instrumento
intervalo
inverno
janeiro
jeito
jogo
julho
lado
lago
Laguinho

livro
lixeiro(a)
lixo(a)
lobo(a)
machado
maio
malandro(a)
mano(a)
marabaixo
ma(r)ço
marido
masculino(a)
mastro
mato(a)
medicamento
médico(a)
medo
meio
milímetro
membro
menino(a)
metro
mexerico
milho
mocambo
modo
molho
momento
morto(a)
motivo
movimento
mundo
músico(a)
namorado(a)
neto(a)

novembro
novilho(a)
número
obrigado(a)
óleo
ombro
outubro
ovo
padrasto
pai(-nosso)
pandeiro
pano
papagaio
papo
passado
pássaro
pato(a)
pedaço
pedreiro(a)
peito
perigo
peso
poço
ponto
porco(a)
porto(a)
posseiro(a)
posto
povo
prejuízo
preso(a)
primo(a)
processo
produto
progresso

projeto
pronto
quarto
quilombo
recurso
relacionamento
resto
retorno
(ar)roçado*
ro(u)bo
ruído
sábado
saco(a)
sangramento
sapato
serviço
setembro
sobrinho(a)
solteiro(a)
sonho
sono
sossego
suco
sovaco
taco
tamanho
tei(lh)a(do)*
termo
terreiro
terreno
tipo
trânsito
tratamento
vaco*
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7. Lista de substantivos em <-a>:

agricultura
alegria
alma
anta
aranha
arma
asa
aula
banda
barraca
batalha
bebida
beira
biblioteca
bicicleta
boca
bola
bolacha
boneca
borda
bronca
cabeça
cabeleireira
caça
caçula
cadeira
Caesa
caixa
calça
calçada
camarada
campa
cana
canoa
capina
cara*
careta
carona

carteira
casa
causa
cena
cerca
certeza
chuva(r)ada)
cinema
clientela
clima
cobra
coisa
colega
comida
consulta
conta
conversa
coruja
costa
costura
cozinha
criança
cuba
cueca
data
desculpa
deusa
diferença
diretora
dureza
dúvida
empresa
entrada
entrevista
época
escola
escravatura
escritura

esperança
espessura
estrada
estrutura
etapa
faca
falta
farinha
farra
fazenda
feira
festança
fisioterapia
freira
fofoca
fofocaria
folga
força
forma
formiga
fortaleza
gaiola
galinha
ginecologista
graça
guerra
hora
igreja
incomodança*
intriga
janela
janta
jararaca
justiça
ladainha
lagoa
laranja
lata

lavoura
lembrança
licença
liderança
linha
loja
luta
Macapá
macaxeira
madeira
madrinha
madrugada
maloca
ma(r)lvadeza
mam(o)eira
mana
mandioca
maneira
manhã
maniva
máquina
maravilha
massa
mata
matemática
medida
mentira
merenda
mesa
mistura
missa
moda
motorista
natureza
novena
obra
paca
palavra
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palh(i)a*
panela
parteira
pastora
paxiúba
peça
pediatra
pedra
pena
pesca
pesquisa
pessoa
peteca
picareta
picuinha
pimenta
pipa*
piracema

piranha
placa
planta
plena
pneumologia
pobreza
política
ponta
porrada
porta
praça
prefe(i)tura
princesa
promessa
proposta
próp(r)io*
quadra
quarta-feira

queda
queima
quinta-feira
racha
raiva
rapaziada
raposa
reforma
resposta
ressaca
roça
rocha
re(o)dondeza*
roupa
roxa
segunda-feira
segurança
Sema

semana
sexta-feira
sistema
sopa
Sucena
taboca
tangerina
tapera
tartaruga
terra
trança
tristeza
turma
vaga
vida

8. Lista de substantivos em <-e>:   

abacate
acidente
ajudante*
ambiente
arame
batuque
bebê*
cacete
café
chiclete
choque
ciúme
cliente*
coice
convite
crente*
crochê
dente
derrame

doente*
empasse(o)
filme
Fluminense
game
garapé
gol(r)pe
governante*
igarapé
instante
interesse
Ipê
jacaré
leite
mestre
moleque
monte
nome
Oiapoque

padre
pagode
parente*
pé
peixe
pique
porre
poste
presidente**
repinique*
repr(i)esentante*
servente*
(tele)fone
time
transporte
trote
tucunaré
árvore*
ajudante*

base
bebê*
chance
cidade
cliente*
comadre
comunidade
continuidade
corrente
crente*
dengue
dificuldade
doente*
ênfase
escolaridade
especialidade
eternidade
faculdade
fé
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fome
fonte
gente
gripe
Guadalupe
governante*
idade
intimidade
juventude
liberdade

manive(a)*
mente
metade
modalidade
morte
necessidade
no(i)te
novidade
oportunidade
parede

parente**
parte
pele
ponte
possibilidade
prece
presidente**
propriedade
prosperidade*
rede

representante*
responsabilidade
saudade
saúde
sede
servente*
tarde

9. Lista de substantivos em ditongo (GV e VG):

ambulância
animação
aniversário
área
associação
atenção
audiência
avião
balão
balneário
batuque
bênção
beneficio
benfeitoria
berimbau
bíblia
bolão
calendário
calúnia
camarão
caminhão
campeão
capinação*
capoeirão
céu
colégio
comércio

condição
confecção
confusão
consciência
conscientização
consideração
conversão
coração
criação
água
decisão
degradação
devoção
discussão
disposição
distância
diversão
educação
eleição
equilíbrio
espécie
essência
evolução
família
feijão
férias
fiscalização

folião
funcionário
galardão
glória
gravação
habitação
história
horário
indenização
inauguração
infância
invasão
levantação*
luminária
macarrão
malefício
mão
mingau
museu
negócio
notícia
obrigação
ofício
óleo
opinião
organização
orientação

paixão
papai
perdão
pião
polícia
população
preocupação
preservação
presidência
pressão
próprio
proteção
questão
rádio
razão
reclamação
referência
região
relação
remédio
representação
respiração
reunião
sacrifício
salão
salvação
secretário
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silêncio
sensação
série

sítio
situação
televisão

tradição
transparência
união

universitário

10. Lista de substantivos em <-r>:

agricultor*
amor
câncer
causador
computador
coordenador

criador
dor
favor
frízer
governador
invadidor

lugar
motor
mulher
professor
setor
sonhador

tambor
trator
tricolor

11. Lista de substantivos em <-l>:

abril
álcool
animal
anzol
bacharel
buritizal
curral

futebol
general
hospital
jornal
local
lual
material

mel
miritizal
motel
pacoval
papel
pessoal
policial

prol
quintal
semifinal
sol
tacombol

12. Lista de substantivos (masculinos e femininos) em <-em>, <-im> e <-om>: 

Aprendizagem
Belém
bobagem
coragem

enfermagem
homem
jardim
jerimum

latim
mensagem
ordem
som

varge(m)*

13. Lista de substantivos em <-i>:
abacaxi
buriti
jabuti

kombi*
Macacoari
Madri

miriti
Piauí
táxi*

tipiti

14. Lista de substantivos em <-z>, <-s>, <-u> e <-us>: 

blitz
bônus
Deus
Jesus

juiz
luz
ôn(i)bus*
ônus

paz
raiz
(ra)paz*
vez(e)*

férias
mês
Curiaú
cupuaçu
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Anexo C – Os valores de F1 e F2 das vogais da LC.

i

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,140 0,073 0,310 0,191 0,183 0,297
0,114 0,241 0,119 0,220 0,326 0,071
0,129 0,088 0,085 0,103 0,100 0,294
0,114 0,134 0,101 0,125 0,314 0,202
0,090 0,104 0,059 0,232 0,127 0,264

homens

0,113 0,103 0,191 0,183 0,297 0,112
0,241 0,119 0,220 0,326 0,071 0,209
0,088 0,085 0,103 0,100 0,294 0,171
0,134 0,101 0,125 0,314 0,202 0,168
0,104 0,059 0,232 0,127 0,264 0,141

e

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,088 0,185 0,075 0,071 0,235 0,096
0,100 0,208 0,085 0,167 0,142 0,154
0,132 0,159 0,161 0,124 0,150 0,082
0,125 0,225 0,100 0,135 0,120 0,180
0,150 0,165 0,112 0,224 0,245 0,217

homens

0,169 0,291 0,160 0,084 0,127 0,096
0,235 0,119 0,069 0,097 0,135 0,115
0,133 0,077 0,127 0,180 0,099 0,121
0,129 0,111 0,120 0,147 0,129 0,073
0,207 0,236 0,208 0,068 0,096 0,116

ε

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,071 0,108 0,088 0,116 0,185 0,119
0,075 0,150 0,116 0,178 0,067 0,061
0,163 0,117 0,092 0,117 0,139 0,133
0,133 0,248 0,135 0,168 0,201 0,227
0,280 0,181 0,092 0,127 0,278 0,097

homens

0,125 0,215 0,232 0,211 0,157 0,123
0,077 0,181 0,22 0,129 0,099 0,098
0,107 0,062 0,262 0,328 0,134 0,159
0,261 0,713 0,089 0,127 0,095 0,115
0,098 0,305 0,246 0,221 0,144 0,223
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a

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,142 0,104 0,168 0,224 0,263 0,229
0,214 0,103 0,129 0,146 0,172 0,181
0,137 0,144 0,119 0,314 0,129 0,215
0,108 0,171 0,182 0,100 0,180 0,153
0,191 0,115 0,139 0,238 0,145 0,174

homens

0,071 0,101 0,171 0,151 0,201 0,127
0,181 0,089 0,156 0,107 0,105 0,215
0,194 0,096 0,084 0,102 0,175 0,156
0,117 0,097 0,113 0,095 0,118 0,167
0,211 0,121 0,100 0,164 0,147 0,115

ɔ

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,179 0,182 0,179 0,095 0,214 0,099
0,191 0,102 0,101 0,118 0,141 0,235
0,175 0,150 0,150 0,168 0,137 0,124
0,103 0,150 0,245 0,154 0,181 0,147
0,114 0,325 0,244 0,212 0,094 0,156

homens

0,241 0,108 0,182 0,122 0,105 0,118
0,061 0,128 0,103 0,218 0,092 0,140
0,114 0,130 0,091 0,102 0,118 0,090
0,103 0,115 0,119 0,113 0,195 0,199
0,282 0,077 0,165 0,182 0,107 0,147

o

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,229 0,120 0,102 0,171 0,116 0,094
0,092 0,132 0,149 0,225 0,099 0,139
0,169 0,141 0,077 0,222 0,162 0,081
0,13 0,308 0,064 0,125 0,142 0,173
0,108 0,119 0,191 0,227 0,158 0,167

homens

0,060 0,163 0,82 0,117 0,238 0,088
0,096 0,132 0,170 0,125 0,104 0,138
0,130 0,139 0,116 0,081 0,077 0,073
0,010 0,088 0,106 0,163 0,100 0,138
0,098 0,145 0,127 0,065 0,111 0,283
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u

mulheres

F1 F2 F1 F2 F1 F2
0,226 0,135 0,245 0,094 0,066 0,081
0,156 0,173 0,176 0,136 0,099 0,166
0,097 0,109 0,135 0,097 0,310 0,068
0,213 0,090 0,122 0,090 0,270 0,194
0,181 0,095 0,128 0,355 0,12 0,157

homens

0,269 0,134 0,099 0,246 0,137 0,92
0,079 0,103 0,142 0,117 0,167 0,182
0,109 0,087 0,094 0,060 0,124 0,083
0,151 0,195 0,104 0,111 0,069 0,100
0,073 0,170 0,088 0,176 0,114 0,068
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Anexo D – O sistema vocálico da LC.
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Anexo E – A ficha social da pesquisa.

A FALA DO QUILOMBO DO CURIAÚ, AMAPÁ, BRASIL
FICHA SOCIAL

Nome do(a) Entrevistado(a) sexo idade escolaridade
Alfabetizado Não 

Alfabetizado
série

Endereço
1. Como é o seu nome completo e a sua idade, por favor? Poderia dizer?

2. Como é o relacionamento do(a) senhor(a) com os amigos, com a vizinhança?

3. Sobre o Quilombo do Curiaú, o que o(a) senhor(a) mais gosta nele? Por que?

4. Quem são e como é o relacionamento do(a) senhor(a) com os parentes mais próximos?

5. O(A) senhor(a) já passou por algum acontecimento em que a sua vida estivesse em perigo? Pode falar sobre isso?

6. Pode citar um fato inesquecível que tenha ocorrido com o(a) senhor(a) ou com os seus pais?

7. Se o(a) senhor(a) pudesse fazer uma previsão para o futuro, o que diria?

8. O que o(a) senhor(a) costuma fazer em casa, quando não está trabalhando/estudando?

9. Se o(a) senhor(a) não morasse aqui, no Quilombo do Curiaú, onde gostaria de viver? Pode explicar a razão?

10. Se o(a) senhor(a) pudesse dizer, do que mais tem medo na vida? Por que?

Declaração 

Declaro, para os devidos fins que se fizerem necessários, que estou participando, 
como colaborador, do Projeto A Fala do Quilombo do Curiaú, Amapá, Brasil, o 
qual tem, como objetivo principal, descrever a fonologia e a morfologia da variante 
linguística aqui denominada e compreendida como Língua do Curiaú (doravante LC). 
O material sonoro aqui coletado destina-se a uso exclusivamente científico (fonético-
fonológico), sem nenhum tipo de emprego oneroso, estranho, ou alheio à natureza 
do supracitado projeto. Todas as declarações prestadas ao longo da entrevista são, 
portanto, de minha inteira responsabilidade. 

Assinatura do Entrevistado:________________________

 Pesquisador Responsável

Código da Entrevista: n.________________________________
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Resumo

Este estudo apresenta os resultados da análise da fonologia da 
Língua do Curiaú (doravante LC), falada no quilombo do mesmo nome, 
localizado ao norte do Município de Macapá, capital do Estado do Amapá, 
Brasil. Essa descrição linguística insere-se nos esforços de conhecimento 
das variantes que integram os falares do Norte do Brasil e vincula-se ao 
projeto de investigação da fonologia da fala rural, coordenado pelos pro-
fessores Stella Telles (UFPE), Dermeval da Hora Oliveira (UFPB) e Leo 
Wetzels (VU). Tal investigação iniciou-se em julho de 2010, com o ingres-
so do pesquisador na comunidade curiauense.

Este trabalho divide-se em dez partes: uma introdução e nove ca-
pítulos em que são discutidos: O contexto histórico do Quilombo do Curiaú; 
A metodologia da investigação; O sistema vocálico da LC; O sistema con-
sonântico da LC; A sílaba da LC; O padrão acentual da LC; Os processos 
fonológicos da LC; A duração vocálica da LC; A morfologia verbal da LC. 

Na introdução, apresentamos informações gerais sobre o surgi-
mento do Quilombo do Curiaú, sua origem colonial, seu processo de  for-
mação e sua condição recente. Para isso, fazemos uma breve descrição his-
tórica do quilombo, com destaque para a condição social dos informantes. 
Na seção metodológica, demos ênfase às características técnicas e metodo-
lógicas necessárias à realização deste estudo: o local da pesquisa, o número 
de informantes, o tipo de gravação, o modelo de entrevista, os procedimen-
tos, os equipamentos e as etapas da pesquisa. 

Na análise fonológica, realizamos a descrição dos segmentos vo-
cálicos e consonânticos, a represenação da nasalidade, o padrão silábico, o 
modelo acentual predominante, e, finalmente, a duração vocálica. Na parte 
morfológica, demos ênfase à descrição dos verbos da língua, por causa dos 
processos fonológicos e morfológicos interessantes que incidem sobre eles.

A importância deste estudo é tanto descritiva e comparativa, devido 
à actual falta de conhecimento das características das amostras rurais bra-
sileiros, incluindo aqueles das comunidades afro-brasileiras relativamente 
isolados, como o quilombo do Curiaú que este livro fornece a primeira 
descrição fonológica.
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Samenvatting

Deze studie bevat een analyse van de fonologie en de werwoords-
morfologie van de variant van het Braziliaanse Portugees gesproken in de 
Quilombo Curiaú (hierna: QC), gelegen ten noorden van de stad Macapá, de 
hoofdstad van de staat Amapá, Brazilië. Het onderzoek maakt deel uit van 
een samenwerkingsproject tussen de federale universiteiten van Paraíba en 
Pernambuco en de Vrije Universiteit, dat de karakteristieke eigenschappen 
van de rurale dialecten van Noord en Noord-Oost Brazilië in kaart brengt. 

De dissertatie bestaat uit tien delen, een inleiding en negen hoofds-
tukken, waarin de volgende onderwerpen worden besproken: de historis-
che context van de Quilombo Curiaú, de methodologie van het onderzoek, 
het klinkersysteem, het medeklinkersysteem, de lettergreepstructuur, het 
accentpatroon, de fonologische processen, de klinkerduur en de verbale 
morfologie. De studie eindigt met een korte evaluatie van de kenmerken 
die tot nog toe niet in andere varianten van het rurale Braziliaanse Portu-
gees zijn aangetroffen.

In de inleiding bespreken wij de koloniale oorsprong, het vormings-
proces en de huidige socioeconomische situatie van de QC. In het metho-
dologische hoofdstuk worden de technische en methodologische aspecten 
van deze studie beschreven: de keuze van de veldwerklocatie en van de 
informanten, de aard van de opgenomen spraak, het gekozen interviewmo-
del, de gebruikte apparatuur en de fasering van het onderzoek.

De fonologische analyse betreft het systeem van klinkers en me-
deklinkers, inclusief de representatie van nasaliteit, de lettergreeppatronen, 
het kanonieke en de uitzonderlijke accentpatronen, de productieve fonolo-
gische processen en de klinkerduur. In het morfologische deel richten we 
ons op de beschrijving van de werkwoordsverbuiging in het QC, vanwege 
de interessante fonologische en morfologische processen die daarbij een 
rol spelen.

Aangezien dit proefschrift de eerste fonologische en morfologis-
che beschrijving levert van een ongedocumenteerde Braziliaans-Portugese 
taalvariant gesproken in een Afro-Braziliaans quilombo, levert het een ori-
ginele bijdrage aan de vergelijkende Portugese en Romaanse dialectologie.
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Abstract

This dissertation provides an analysis of the phonology and mor-
phology of the variant of Brazilian Portuguese spoken in the Quilombo 
of Curiaú (hereafter QC), located north of the city of Macapá, the capital 
of the State of Amapá, Brazil. Prior to the execution of this research, little 
was known about the unique phonological and morphological features 
employed in isolated Afro-Brazilian communities like the QC. 

This analysis is part of a larger project that describes the rural 
dialects of North and Northeast Brazil, a cooperative research program-
me of the Federal Universities of Paraíba and Pernambuco and the Vrije 
Universiteit, Amsterdam.

The present work is organized as follows: we begin with an in-
troduction in which we discuss the emergence of the QC, its colonial ori-
gins, its formation process and the current socioeconomic situation. The 
second chapter is dedicated to the methodologies used during the resear-
ch and analysis. There, we provide motivation for how the field site was 
chosen, the number and type of linguistic consultants, the methods for 
speech elicitation, recording, and transcription, as well as the interview 
model. Thereafter, we give a phonological analysis that treats the system 
of vowels and consonants, including the representation of nasality, the 
syllable patterns, the canonical accent pattern, productive phonological 
processes and vowel length. The prefinal chapter is dedicated to morpho-
logy, with particular focus on verbal inflection in light of the interesting 
interplay between phonological and morphological processes which are 
not attested in other known varieties of Portuguese. Finally, we summa-
rize our findings and sketch out a brief recapitulation of the phonological 
and morphological features which seem typical for the QC variety. 

As this dissertation provides the first phonological and morpholo-
gical description of an undocumented and relatively isolated Afro-Brazi-
lian speech variety, it is hoped that linguists find the contribution relevant 
to comparative analyses of Portuguese and Romance dialects and linguis-
tic theory.




