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Este trabalho, de cunho dialetológico, objetivou observar o alteamen-
to da vogal posterior média fechada /o/ em contexto tônico como 
"popa" realizado como ['pupa], através dos dados coletados para o 
Atlas Lingüístico do Amazonas (ALAM) (Cruz, 2004). Na elabora-
ção dessa pesquisa, Cruz (2004) observou que esse fenômeno pode 
estar em extinção, uma vez que foram poucas as ocorrências em da-
dos coletados e analisados em situação formal, de perguntas e res-
postas objetivas, nos nove municípios que pesquisou. Neste trabalho, 
pretendeu-se observar a hipótese, analisando-se dois dos municípios 
já pesquisados no ALAM, mas em situação informal, de elocução li-
vre. A metodologia empregada foi a mesma utilizada no corpus gra-
vado para o Projeto ALAM, apoiado-se na Geolingüística e na socio-
lingüística para análise dos dados, em que se observa o sexo e a ida-
de dos informantes, sendo um homem e uma mulher em cada uma 
das três faixas etárias:18 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 anos em dian-
te, em cada uma das localidades, investigando-se, nesta pesquisa, um 
total de 12 informantes. Foram realizadas transcrições grafemática, 
da fala espontânea, e fonética, das palavras em que o fenômeno ocor-
re. Os dados transcritos grafematicamente constituíram um banco de 
dados, que possibilitarão estudos posteriores nos diferentes níveis 
lingüísticos. Foram analisados todos os dados transcritos fonetica-
mente, que apresentaram o fenômeno em estudo. Dessa forma, nesta 
pesquisa, pode-se confirmar a hipótese de que, nas referidas locali-
dades, o alteamento de /o/ para [u], pode estar em extinção, tento em 
vista que as ocorrências desse fenômeno não ultrapassaram 4,3% 
dessas possíveis realizações, o que se torna visível quando se obser-
va a faixa etária nas quais elas são realizadas: a maior parte na 3ª fai-
xa, um número bastante reduzido na 2ª e nenhuma ocorrência na 1ª. 


