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Resumo

Propõe-se uma breve revisão dos processos fonológicos do Português, tendo como
parâmetro a Teoria da Marca. Para descrição dos fenômenos fonológicos, utiliza-se o
Modelo Multilinear e a Geometria dos Traços e se define como corpora a fala de
pescadores e rendeiras da Ilha de Florianópolis. Parte-se da hipótese de que o elemento
[marcado] favorece a variação linguística. Para estudo do quadro consonantal,
delimitam-se dois axes, ambos em observância à oposição que estabelece a
[sonoridade]: na linha horizontal, a Categoria de Ponto x a de Modo de articulação, na
vertical. No sistema vocálico, interfere a propriedade [altura], com tendência à
construção de um triângulo de três elementos [não-marcados], nas posições extremas,
com exclusão de quatro mediais, marcados. Nessa configuração fonêmica, confirmam-
se muitos processos assimilatórios e dissimilatórios do Português, em que o segmento
[alto] [não-marcado] se comporta como desencadeador de processos e o [médio],
[marcado], segue o comando. Considere-se que a particularidade vocálica de [altura],
delineadora da marcação contrastiva de uma vogal, a situa num contexto de
dependência do contorno prosódico da frase. Os segmentos consonânticos atuam
diferentemente no ‘ataque’ e na ‘rima’ silábicos. Importa para um segmento a
qualificação da marca para ‘Modo’, ‘Ponto’ de articulação e posição silábica. Sustenta-
se a hipótese de que a Teoria da Marca justifica, em grande parte, os processos
fonológicos. Mas, à medida que se analisa o fenômeno, chega-se  à conclusão de que
outros fatores interagem como intervenientes Quanto à proposição inicial, pondera-se
que, embora a ‘marca’ favoreça o processo fonológico, o elemento [não-marcado]
também propicia a variação, com interveniência ou não de outros fatores.

1. Proposição

Formula-se como objetivo deste trabalho uma aplicação dos princípios da Teoria da
Marca ao sistema gramatical do dialeto falado por pescadores e rendeiras da Ilha de
Florianópolis, Santa Catarina. Segundo essa Teoria, o elemento portador da [marca] no
sistema fonológico se mostra favorável à variação. Prescrutam-se, pois, alguns
processos fonológicos implicados e delineadores da gramática dialetal enfocada. Para
tanto, apontam-se alguns princípios básicos do modelo. Tenta-se, além disso, justificar a
funcionalidade da Teoria, que não se mostra, ainda, totalmente formulada, segundo
pesquisadores atuais.

Seleciona-se uma amostra de ‘corpora’ colhida na Barra da Lagoa, em 2004, e, no
Canto da Lagoa, em 2008 por alunos do Curso da Graduação, coordenados, em
Pesquisa de Campo, pela autora deste. Os elementos constituem dados empíricos para
formulação de hipóteses e conclusões parciais.
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As bases da Teoria da Marca remontam ao Círculo de Praga, 1930. Nas proposições de
Nicolay Trubetzkoy, aparecia a distinção entre elemento marcado e não-marcado,
quando da formulação de um sistema de contrastes, oposições, neutralizações e
correlações. O conceito de ‘traço distintivo’ se aprofunda com Roman Jakobson que o
introduz num sistema opositivo enriquecido, mais tarde, pelo binarismo [±], presença ou
ausência de m traço. Na atualidade, a Teoria da Marca ganha prestígio entre
pesquisadores como Keren Rice, Donca Steriade, Roger Lass, entre outros, que
defendem os Universais Linguísticos.

Noam Chomsky, em seu Aspects of the theory of syntax, datado de 1965, desenvolve os
conceitos de ‘competence’ e ‘performance’. O primeiro se reporta à gramática
internalizada pelo falante e o segundo, ao seu desempenho no contexto. Ao linguista
compete a descrição da ‘competência’, ou seja, a formulação de uma gramática do
falante ideal em nível descritivo e explicativo. Chomsky se ocupou, pois, da língua
‘standard, ‘ padrão’. Linguistas de sua época já trabalharam a variação, como E. Klima.
Ao interpretar a fala no contexto, defronta-se sempre com a variação linguística.
Variação associa-se à cultura. Diferentes contextos geográficos, históricos e culturais de
um mesmo país, como o Brasil, embora unificados pela língua nacional, implicam
variação regional representada por seus dialetos. Enfatiza-se o dialetal no regional e no
nacional pela necessidade de gramáticas representativas dessas culturas.

Entende-se, segundo o exposto acima, que a gramática dialetal sistematiza a
‘competência’ dos falantes de uma área cultural específica. Pauta-se pela coarticulação
entre a língua nacional com fatores e elementos da história, geografia, economia locais,
entre outros. Sobrevive em coexistência com a língua padrão do país. Importam aqui
essas ponderações, uma vez que o texto aborda a fala de pescadores e rendeiras de
Florianópolis.

Considere-se, ainda, que a variação pode ser concebida segundo a Teoria da Marca. Sob
esse enfoque, entende-se que a língua padrão se configura como [não-marcada],
enquanto a fala dialetal se enquadra como [marcada]. Essa resguarda marcas da
colonização, de estágios da evolução da língua e da estratificação social, entre outras
adquiridas no contexto específico, não mais assinaladas na língua padrão nacional ou
nela nunca registradas.

Este texto visa a se configurar segundo os princípios gerais da Teoria Universal da
Marca. Procura aplicar essas premissas à descrição de um dialeto específico, aludido
supra. Para esse fim, formulam-se parâmetros locais, condizentes com o sistema da
língua. Como o elemento [marcado] se mostra favorável ao processo fonológico,
selecionam-se os segmentos contrastivos [± marca] e, a partir desse procedimento,
analisam-se os fenômenos fonológicos locais. Significa que as estruturas básicas de uma
gramática dialetal não correspondem quase nunca às de outra, mesmo que vizinha. É
evidente que algumas delas podem se sustentar, mas não no todo, pois o fato redundaria
numa mesma gramática.

A Teoria da Marca se coarticula, nesse estudo, com o modelo Multilinear e a Geometria
dos Traços Fonológicos para resolução e explicação do fenômeno fonológico na
gramática local.
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2. Teoria da Marca

Remete a Teoria da Marca às pesquisas estruturalistas do Círculo de Praga das décadas
de 20 e 30 do século passado. Trubetzkoy delimitou a conceituação de [marca] a partir
de preceitos universais norteadores da organização de sistemas fonológicos das línguas
do mundo. Os princípios de contraste e oposição lhe facultaram a formulação dos
conceitos de fonema, alofone, traço distintivo, sistema de oposições fonêmicas e de
correlações entre segmentos aparentados. Nesse quadro, se impôs a definição de
[marca]. Estudos atuais ainda preservam como centro de discussão a [neutralização].
Jakobson introduziu, com Harris, a binaridade dos traços fonológicos em observância às
prescrições da matemática e da linguística computacional.

Retoma-se o conceito de fonema proposto por Trubetzkoy que o identifica como
[marca]: ‘...cada palavra se apresenta como silhouette unitária e vem diferenciada de
todas as outras graças aos fonemas, que são as marcas distintivas dessas silhouettes’.
Enfatiza-se, assim, o valor funcional do fonema (Lepschy, 1971, p. 48-9). No quadro de
oposições fonêmicas, a ‘privativa’ associa a ideia de [marca] à presença de um
determinado traço que se qualifica como [marcado] em relação a essa propriedade,
opondo-se a [não-marcado] ou ausência do referido traço. Para exemplificar, 
implicam uma oposição ‘privativa’, sendo apenas o segundo segmento marcado para
[vozeamento]. Ao contrário, uma ‘neutralização’ de uma oposição privativa
corresponde ao segmento [não-marcado]. No Alemão, a oposição , , em final de
palavra, neutraliza-se, uma vez que o elemento [vozeado] não aparece nesse contexto:
: (Lass, 1989, p. 45, 49).

Chomsky e Halle (1973) desenvolveram em The sound pattern of english, versão
original de 1968, a Fonologia Gerativa com base nos traços distintivos. Delimitaram, na
obra, um sistema bastante explícito de traços binários apoiado na posição ‘neutra’. Essa
corresponde à configuração que assumem os órgãos fonadores para o processo da fala,
em oposição à estrutura vocal durante a respiração normal. Torna-se evidente que o
elemento que se afasta desse estado se qualifica como [marcado]. Na posição neutra, a
massa da língua sai do relaxamento assumido na respiração normal e se eleva
aproximadamente ao nível da vogal inglesa [] de “bed” (leito) (id., p.122-3). Assim, a
definição de vogal [+hight] equivale a: som produzido pela massa da língua acima da
posição neutra. A ausência dessa elevação corresponde ao som [- hight] (id., p. 130-1).
A introdução desse conceito se torna pertinente para a delimitação do elemento
[marcado], segundo SPE.

No componente fonológico de Chomsky & Halle, os traços distintivos se inserem em
matrizes fonológicas com penetração no léxico. No processo derivacional, os traços
fonológicos se convertem em elementos fonéticos, alencados em matrizes fonéticas, na
estrutura de superfície. Nesse processo transformacional, muitas propriedades
fonêmicas são eliminadas por regras de redundância. Esse procedimento permanece
como de extrema valia na Teoria da Marca atual. Por exemplo, [+recuado] recobre [+
arredondado] no quadro vocálico do Português. A menção de um implica a presença do
outro.

Na atualidade, muitos fonólogos, inscritos em diferentes correntes, recorrem à Teoria da
Marca. Pode-se aludir a Robert Lass, Keren Rice, Donca Steriade. Mencionam-se,
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ainda, estudos da teoria Lexicalista de Kiparsky, posições de Archangeli, Pulleyblank,
Paradis & Prunet, Lombardi, Beckman, entre outros (Steriade, 1995).

Rice (2007, p. 80-1), como outros fonólogos, propõe uma listagem baseada na ‘marca
natural’ e na ‘frequência’, como entende Anderson (apud Rice), que opõe o termo
[marcado] ao [não-marcado]:

(1) Marcado: menos natural, mais complexo, mais específico, menos comum,
inesperado, não-básico, menos estável, presente em poucas gramáticas,
tardio na aquisição, implica traço não-marcado, de difícil articulação, maior
saliência perceptual, pequeno espaço fonético;

(2) Não-marcado: mais natural, mais simples, mais geral, mais comum,
esperado, básico, estável, presente em muitas gramáticas, de mais cedo
aquisição, implicado pelo traço marcado, de fácil articulação, menor
saliência perceptual, espaço fonético maior.

Rice (id.ibid.) arrola, ainda, traços opositivos da ‘marca fonológica’, denominada
também como ‘marca estrutural’ que se refere aos sistemas fonológicos:

(3) Marcado: sujeito à neutralização, improvável na epêntese, ‘comando’ na
assimilação, retido na elipse;

(4) Não-marcado: resulta da neutralização, passível de epêntese, ‘alvo’ na
assimilação, perdido na elipse.

Lass (1989, p. 132-3) discrimina e discute, além das citadas acima, outras características
do segmento marcado. Sejam:

(5) Menos comum nos sistemas linguísticos, pouca frequência textual, tendência
a menor estabilidade historica.

O autor não acredita que essas propriedades sejam suficientes para justificar o caráter
explicativo de uma teoria, necessitando de maior formalização. Apesar das ressalvas de
Lass, permanece na bibliografia vigente o arrolamento contrastivo das propriedades do
elemento [marcado] versus [não-marcado].

Procura-se definir nos sistemas fonológicos, segundo preceitos universais, a oposição de
[marca] em estruturas, categorias, segmentos e traços. Rice (2007, p. 81) comprova que
a estrutura silábica [não-marcada] corresponde a CV. Apoia-se na obra clássica de
Clements & Keyser, 1983, ‘CV Phonology, A Generative Theory of the Syllable’ e em
outros pesquisadores. Argumenta que a estrutura CV pressupõe CVC e V, mas não vice-
versa.

Quanto à estrutura interna da sílaba e da palavra, Steriade (1995, p.120) alude a
‘posições salientes’ às quais o segmento [marcado] pode se restringir: o pico silábico
em contraparte com a margem; o ‘ataque’ em oposição à ‘coda’; a raiz, mais do que o
afixo; a sílaba acentuada ou as bordas da palavra. Ilustra o argumento dizendo que o
Guarani, segundo Kiparsky, comporta [vogal nasal] subjacente somente na sílaba
acentuada. O Grego Antigo inseria [vogal aspirada] apenas no início de palavra.

Trubetzkoy (apud, Rice, p. 86) já tinha discernimento de que, num sistema fonológico, a
seleção do elemento [marcado] depende dessa estrutura. Num quadro vocálico com
oposição determinada por três Pontos de articulação, [frontal], [central] e [recuado], o
[central] representa o [não-marcado], segundo versão fonológica. A categoria em foco
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constitui o alvo da assimilação e nunca o comando. Beckman (1997, apud Rice, p. 85)
propõe uma hierarquia para o quadro vocálico, apoiada na [altura]: [medial] [alto],
[baixo]. Interpreta-se que [vogal][alta] ou [baixa] representam os polos [não-marcados].
Rice (p. 82) comenta que a vogal [alta] se faz comum na epêntese, resultando,
normalmente, de neutralização. Argumenta, ainda, que [vogal] [alta] tem frequência
significativa nos inventários fonológicos, enquanto a [média] muitas vezes não consta
nos sistemas- triângulos de três elementos. Na verdade, a presença da [média] implica a
da [alta].

Rice (p. 81-2) destaca particularidades consonantais quanto à marca. A [coronal] se
comporta como [não-marcada] em relação aos outros Pontos de articulação. Assinala a
[nasal] como [-marca] em oposição às demais [sonorante]. A [obstruinte, -vozeada]
define-se como [não-marcada] relativamente à [obstruinte, +vozeada].

Apoiando-se em estudos de Paradis e Prunet, Rice (p. 82) mostra assimetrias
comportamentais da [coronal] relativamente aos demais Pontos de articulação das
consoantes. A [coronal], diferentemente da [labial] e da [velar], aceita epêntese e pode
resultar de neutralização. Permite, ainda, ser o alvo na assimilação assimétrica,
enquanto [labial] e [velar] se distribuem, de preferência, como desencadeadores do
processo. Menciona, ainda, outros fatores de marca natural: toda língua possui
segmento [coronal]; Ponto de articulação [coronal] ocorre com maior frequência que os
demais; [coronal] é de cedo aquisição e pode ser considerado de articulação e percepção
simples.

Steriade (1995, p. 118-9), focalizando a Gramática Universal, postula que Toda
[sonorante] se qualifica como [vozeada]. Trata-se de uma combinação [não-marcada]
para a classe segmental. Particulariza o estado normal da glote em todas as línguas. De
acordo com princípios da [marca] livre do contexto, pondera que Segmentos são
normalmente [oral]. Resulta que, na oposição [oral] x [nasal], o primeiro representa o
elemento [não-marcado]. Entretanto, para [nasal] destaca-se [-nasal] como o valor [não-
marcado], visto que o statuto não-marcado corresponde ao estado normal, neutro do
articulador relevante. Assim, para [glote distendida] o [não-marcado] recebe o valor [-].

Remetendo às considerações supra sobre o sistema das vogais, pondera-se que, em
Português, o parâmetro [altura] insere três posições num triângulo de sete elementos
orais: [alta], [média] e [baixa].  A [média] distribui os segmentos entre [fechado] e
[aberto]. Normalmente, a vogal [não-marcada] constitui o foco do processo
assimilatório. Entretanto, nessa língua, a [vogal, +alta][ não-marcada], quando em sílaba
tônica, alça a [média] pretônica para [alta]. O fator interveniente constitui a ‘marca’ da
tonicidade, onde se situa a [alta]. Veja-se exemplo do corpus, com harmonização de
duas pretônicas pela [alta]:

(6) 

Steriade (p.152-3) discute o critério exposto acima, fundamentando-se na ‘posição
neutra’, proposta por Chomsky e Halle na sua obra de 1968, para distribuição e
classificação dos traços fonético/fonológicos. Acredita que uma base puramente
articulatória não seja suficiente para parametrizar a [marca]. Seria necessário que as
propriedades fonético/fonêmicas fossem associadas às assimetrias inerentes do
‘aparatus’ perceptual de diferentes gestuais articulatórios.
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O presente trabalho articula a Teoria da Marca ao Modelo Multilinear e à Geometria dos
Traços Fonológicos. Essa Teoria prevê o componente fonológico recortado em níveis,
planos e dimensões. Na linha superior da configuração geométrica da descrição
fonológica, inserem-se as sílabas da palavra bem como da frase; no centro, alinha-se um
esqueleto de posições vazias de conteúdo fonético ou fonológico, onde ancoram os
elementos dos outros níveis. A camada inferior distribui os segmentos. A configuração
hierárquica dos traços fonológicos se associa ao esqueleto que confere à estrutura assim
concebida, a tridimensionalidade. Os processos fonológicos se realizam num mesmo
nível ou num mesmo plano ou entre níveis e planos diferentes, podendo ser
representados por figuras geométricas diversificadas.

3. Gramática dialetal e ‘corpora’

Tendo como critério a Teoria da Marca, foco de estudo deste, ponderou-se acima que a
gramática de um dialeto se circunscreve como [marcada] em oposição à gramática da
língua padrão. Num país como o Brasil, registra-se uma gramática do Português de
nível nacional, oficial, que visa à comunicação em todo território, como padrão. A
seleção desta, normalmente, decorre de um critério histórico ou político. Paralelamente,
assinalam-se as gramáticas regionais e, associadas a estas, as dialetais.

Quanto ao dialeto dos pescadores e rendeiras da Ilha de Florianópolis, pesquisadores da
região têm se ocupado da descrição de uma gramática dessa fala. Trata-se de um dialeto
que convive com o Português padrão, disseminado pelos meios de comunicação da
mídia, pela Escola e por contatos oficiais, como vínculos empregatícios de moradores,
entre outros. Seu caráter conservador é assegurado pelo período do colonialismo
português e açoriano, implantado o primeiro pelas incursões portuguesas na região,
provenientes da metrópole, do sul e, ainda de alto registro, de São Paulo. A imigração
açoriana ocorreu no século XVIII, deixando marcas linguístico-culturais bem definidas
na área dialetal.

Portanto, o falante do dialeto preserva em sua competência traços da fala local; outros,
do Português padrão e, ainda, propriedades da fala de grupos regionais em contato,
como a dos vizinhos pescadores gaúchos. Em síntese, a gramática local utiliza a
palatização de //, //, o [chiamento] de /S/ e o // [dorsal]. O [] ou [ se comportam,
preferencialmente, como [palatal], se seguidos de //, e, secundariamente, essas duas
consoantes se tornam [africadas] no contexto de //, sendo o último traço propriedade do
povo gaúcho e do Português padrão. Como particularidade residual do Português
Arcaico, assinala-se a epêntese de , após a ‘coda’ R, L, S. Conclui-se que, numa
gramática dialetal [marcada], os traços dialetais aqui apontados como básicos se
qualificam como [não-marcados] para essa gramática. O estudo em pauta se restringe à
[palatização] e a [africação] de // e// no ‘ataque’ silábico, à [palatização] de /S/, em
‘coda’ e à epêntese de //, // num contexto de [palatização] da [plosiva] inicial de
sílaba.

A amostra de ‘corpora’ selecionada para descrição dos processos fonológicos provém
de pesquisa de campo efetivada, em 2004 e 2008, pelos alunos do Curso de Graduação
da UFSC, coordenados pela Professora Brenner. Informações subsidiárias são
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provenientes de outras pesquisas feitas por alunos da Pós-Graduação e pela Professora,
autora deste artigo, para sua Tese de Doutorado.

4. Processos fonológicos: fala dos pescadores e rendeiras de Florianópolis

A fala dos pescadores e rendeiras da Ilha de Florianópolis se circunscreve num contexto
cultural peculiar. Politicamente, Santa Catarina sofreu um isolamento muito longo. O
período de colonização se pautou pelas incursões dos portugueses do Continente
europeu no século XVI e pelas entradas e bandeiras provindas do sul e de São Paulo. O
processo foi incrementado pela imigração açoriana, na segunda metade do século
XXVIII. Essas considerações aqui se fazem pertinentes para caracterização do dialeto
dos moradores da Ilha no momento presente: marcas do Português Arcaico que, ainda,
resistem e traços específicos da colonização dos portugueses do Continente e dos
moradores das Ilhas dos Açores aqui aportados, em convívio com o Português padrão
da atualidade, de cunho nacional.

A gramática dialetal configura, pois, um quadro linguístico representativo da fala do
pescador e da rendeira, em que se inserem traços remanescentes do processo histórico,
propriedades da economia regional, de cunho pesqueiro e rural, traços da pirâmide
social, particularidades da cultura regional e marcas do Português representativo da
nação brasileira, padrão no território nacional. A pirâmide de estratificação em classes
sociais delimita seu nível inferior para o habitante das praias da Ilha.

4.1. Traços básicos [não-marcados] da gramática dialetal

Apontam-se, como marcas distintivas da gramática dos pescadores e rendeiras da Ilha
de Florianópolis,  ou , palatizados por [], em contraste com a ocorrência
secundária, mas de abundante registro, da [africada] [ ou  diante de .
Assinalam-se outros processos locais de africação. O [chiamento] representa uma
característica básica da gramática: os fonemas  e , sejam os segmentos [palatal, +
chiado] coronal, - anterior, ± sonoro], em posição de ‘coda’ silábica, prevalecem em
oposição à [sibilante, alveolar]  e , [coronal, + anterior, ± sonora]. As duas
propriedades enfatizadas, sejam, [palatização] de //, // e de /S/, se particularizam
como [não-marcadas], normais, naturais, mais frequentes no dialeto. Convivem, em
prioridade, com os traços paralelos acima mencionados que se distribuem livremente no
contexto.

A realização de [], [uvular, dorsal] delimita outra propriedade básica do dialeto;
constitui também traço do Português padrão atual. Coexiste na região dialetal com a
[vibrante, +coronal, +anterior], , com penetração proveniente do Português
Continental, no início da colonização. O elemento [uvular] se fez de introdução tardia,
por influência da metrópole.  O [chiamento] de /S/, em ‘coda’ corresponde, no entanto,
aproximadamente ao assentamento dos núcleos açorianos em Santa Catarina (Brenner,
2011, p.7).
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Introduz-se a regra básica da gramática de ‘palatização’ da [plosiva, +coronal]:

(7)

Lê-se // [palatal] se inscreve, no limite de palavra ou de sílaba, após // ou //,
palatizando esses segmentos. A gramática dialetal prioriza a realização de  como está
sendo mencionada à sua inserção em contexto de [africada]. Significa que, numa
gramática [marcada], relativamente à padrão, a ocorrência de palatal após  ou 
caracteriza a estrutura não-marcada] para a gramática local.

Na verdade, Furlan (1989, p.138) afirma que estudos da Filologia e da Linguística
Comparativa do início do século XIX, atestam que, no período do Latim Clássico do
tempo de Horácio, Cícero e Virgílio, o  junto a  ou  não perdia suas
propriedades. Exemplifica através de “mixtio”, “ablativus”, “fortuitus” e “finitus”. Essa
peculiaridade passou para o Português europeu e, mais tarde, para a fala do Brasil.
Portanto, representa uma estrutura conservadora da Língua. Na Ilha de Florianópolis,
constitui traço significativo da fala de pescadores e rendeiras.

Segue uma amostra do processo de palatização de  e  junto a , prioritariamente
expandido no dialeto em estudo. As iniciais maiúsculas remetem ao informante.

(8) (a)  (Dor de dente) (I.T.V.)
(b)  (Caixa de fósforo) (I.T.V.)
(c)  (Parreira de uva) (I.T.V.)
(d)  (Turista argentino) (I.T.V.)
(e)  (Grilo falante) (I.T.V.)
(f)  (Dia de feira) (I.T.V.)
(g)  (Sopa quente de abóbora) (I.T.V.)
(h)  (Ostra gratinada) (I.T.V.)
(i)  (Folhas verdes) (O.D.N.)
(j)  (Hortinha do quintal) (O.D.N.)
(k)  (O dia está chuvoso) (O.D.N.)
(l)  (Terno de reis) (O.D.N.)

Os exemplos acima, entre muitos outros, corroboram o cruzamento de duas
propriedades:  [palatal, coronal, - ant], após  e , com a realização de  e 
como ‘coda’ [chiante].

As africadas  e  e, em escala bem mais reduzida  e , se distribuem,
secundariamente, em posição livre no contexto, ao lado de  ou  seguidos de ].
Afirmou-se acima que a última realização representa estrutura mais normal ou natural,
mais frequente e [não-marcada] do dialeto em foco. Como forma opositiva no sistema, a
[africada], que compete em posição livre no contexto, comporta-se, pois, como
[marcada], no esquema dialetal. Pondere-se que, no Português padrão, representa,
entretanto, o polo [não-marcado]. O mesmo sucede nas áreas em contato, como no
território vizinho do Rio Grande do Sul, onde prevalece, nesse contexto, quase que
exclusivo o uso [africado] das duas consoantes [obstruinte, - contínua].

Quanto ao processo histórico, a distribuição das africadas fornece um quadro bastante
singular. Considere-se que, no Latim Clássico, não havia a [africada], a [palatal],
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tampouco a [sibilante, vozeada], apenas a [sibilante, surda, simples] e a correspondente
geminada (Silva, 2006, p.74). No entanto, na primeira fase do Português Arcaico,
correspondente ao Galego – Português, o sistema consonântico já incluía a [sibilante,
vozeada] , a [africada, alveolar]  e , a africada, palatal  e  e, ainda,
as quatro [palatal] - , , ,  (id. p. 83-92). Já encontram registro no Latim Imperial
as africadas , ,  (id., p. 79-83). Em suma, o período medieval foi palatizando
sucessivamente várias sequências segmentais.

A partir de 1350 até o final do século XVI, no Português do Centro e do Sul de
Portugal, iniciaram-se as desafricações de , , , , como em ‘cem, paço’,
pronunciados com  e ‘cozer’ com ; ‘saber’ com  e ‘ coser’ ‘casa’, com 
(Furlan, p. 56-7; Brenner, p. 6-7). A partir do século XVII, a [africada] do Galego-
Português , derivada dos grupos latinos em ‘cl, fl, pl’, como em ‘clamare’, ‘afflare’
e ‘planum’, se resumiu na [palatal , como em ‘chamar’, ‘achar’ e ‘chão’,
respectivamente. Camara (1975, p. 55) alerta que a africada chiante aludida subsiste
apenas dialetalmente no Brasil atual como em Portugal.

Tanto Camara (p.58) como Furlan (p.138) mostram que a [africada] diante de , em
variação livre, introduz uma renovação remarcável no Português padrão atual, como em
‘tio’ e ‘dia’. Furlan acrescenta que a africação de , por  ou  constitui uma
‘inovação moderna’ em alguns falares brasileiros. Lembre-se de que, conforme o
mencionado supra, a estrutura da [africada] se inscreve como [marcada] no dialeto dos
pescadores e rendeiras de Florianópolis, em contraste com sua ocorrência no Português
padrão.

Embora os dois autores aludidos no parágrafo acima, atribuam alta valia à [africação] de
 e , em sequência com , surgida no Português atual, no Brasil, faz-se necessário
lembrar que o processo mais geral de africadas remonta ao período medieval do
Romanço Português. Por outro lado, enfatiza-se que a Teoria da Marca, aplicada neste
trabalho para sinalizar a palatização dialetal, fundamenta-se, segundo o exposto, em
critério histórico-cultural.

Verifique-se a subcategorização de [africada]: as quatro variantes segmentais se
qualificam como [coronal]. A [alveolar] [-sonora] e a [+sonora], respectivamente,  e
, preenchem o quadro de [+anterior]. Assinalam-se, pois, como [+coronal,
+anterior,  sonoro]. As de rótulo [palatal] [ sonora],  e , se comportam como
[-anterior], registrando-se como [coronal, -anterior,  sonora]. O traço que estabelece
distinção entre os segmentos simples, // ou //, e as quatro sequências da categoria
[coronal] em estudo constitui [+soltura retardada].

A [africação] recobre um processo assimilatório de [sonoridade]. A presença ou
ausência dessa propriedade na [obstruinte, -contínua] implica a seleção do segmento que
lhe segue [fricativo, coronal, -anterior], respectivamente marcado ou não pela
[sonoridade], para organização da sequência [africada]. O processo se realiza com
‘comando’ da esquerda para a direita, ou seja, a partir da [oclusiva].

Vejam-se algumas ocorrências da amostra.

(9)(a)  (Dia chuvoso)  (M.)
(b)  (Renda verde) (M.)
(c)  (Barco de pesca) (M.)
(d)  (Gente humilde) (M.)
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(e)  (Surra de chinelo) (M.)
(f) [ (Rodízio de camarão) (M.)
(g) [: (Corredor Sudoeste) (J.V.F.)
(h)  (Bom dia) (J.V.F.)
(i)  (Dia de festa) (L.B.N.)
(j)  (Cão doente) (L.B.N.)
(k)  (Dente branco) (L.B.N.)

Observem-se dois exemplos da [africada, coronal, +anterior], de mais rara ocorrência:

(10) (a)  (Longa noite) (E.)
(b)  ( De repente)  (E.)

Embora prevaleça em ‘corpora’ a sequência [obstruinte]  ou  com  à direita,
conforme o afirmado acima, muitos informantes cruzam essa estrutura com a [africada]
que ocorre em variação livre.

O mesmo informante (L.B.N.) emprega, por exemplo, as duas estruturas em estudo no
mesmo vocábulo, como se comprova em:

(11) (Minha titia) (L.B.N.)

O informante (I.T.V.) utiliza, no processo da fala, a [palatização] de  ou  quando
antes de , mas aparecem ocorrências paralelas de [africação] e da [oclusiva] seguida
de [vogal, media], , como em:

(12) (a)  (Passeio de barco) (I.T.V.)
(b)  (Boi de mamão) (I.T.V.)

(c)  (Panela de barro) (I.T.V.)

A [africada] se realiza, ainda, no dialeto, quando  ou  vier precedido de , num
processo de assimilação da [palatal]. O terceiro exemplo abaixo abrange uma série de
assimilações. Mostra-se o caráter conservador da [africada]. Vejam-se:

(13) (a)  (Muito mamão) (A.S.)
(b)  (Oito camisas) (A.S.)
(c)  (Oito filhotes de gato)  (I.T.V.)

Outra característica bem enquadrada no dialeto delimita-se pelo [chiamento] ou
[palatização] de ‘coda’ /S/. A [obstruinte, +contínua] se configura, em ‘coda’, como [
anterior], sendo representada pela [coronal, +anterior, sonora],  ou  e pela
[coronal, -anterior, sonora],  ou . A [anterioridade] representa o Português
padrão, enquanto sua sinalização por [-] restringe ‘coda’ à gramática dialetal.

Historicamente, na gramática latina só existia o //, [sibilante, -sonoro]. O // apareceu
no Romanço Português. As africadas, no final do período medieval e no início do
período clássico, foram se transformando, no ‘ataque’ silábico, no fonema [coronal, -
anterior], ] ou []. Para a realização desses dois últimos em posição de ‘coda’,
Teyssier (p. 67, apud Brenner, p. 7) acena duas hipóteses: (a) a primeira postula um
processo concomitante de [palatização] do ‘ataque’ e de ‘coda’ silábicos; (b) a segunda
entende a [palatização] de ‘coda’ como processo mais lento, compreendido entre o
século XVI e a primeira metade do século XVIII. Furlan (p. 106-9) defende que o /S/
[palatal] travante seja fenômeno do Português moderno. Acredita que, no século XVIII,
já era bem difundido em Lisboa. No falar da colônia do Brasil, afirma que deva se ter
introduzido, através do intercâmbio com a metrópole. Em Santa Catarina, julga que
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deva ser resultado da migração açoriana, no final da primeira metade do século XVIII,
uma vez que a fala dos Açores se pautava pelo Português do continente meridional e
central.

O processo de [palatização] ou [chiamento] de /S/, na margem direita da sílaba ‘CVC’,
representa, pois, um fenômeno mais tardio em Santa Catarina, pois os primeiros
colonizadores do século XVI, vindos de Portugal pelo sul e, ainda de São Paulo, traziam
o // [alveolar, coronal, +anterior], tradicional, de origem latina, pois, o processo de
[chiamento] representa uma sofisticação moderna dos centros urbanos e, no caso
específico, de imitação à metrópole portuguesa.

Conclui-se que os dois pares de fonemas travadores de sílaba, o [sibilante] e o [chiante],
coexistem, contrastivamente, em variação livre na área dialetal em estudo. Trata-se de
um fenômeno histórico-cultural. No entanto, a [palatização] de ‘coda’ constitui a forma
[não-marcada] no dialeto. O [chiamento] particulariza processo natural na fala de
pescadores e rendeiras, contrapondo-se à [sibilante], de origem também histórica na
região, mas não de alto rendimento. Opõe-se, igualmente, à [sibilante] em ‘coda’,
peculiar ao Português padrão. O argumento da Teoria da {marca] em desenvolvimento
apoia-se, pois, em critério linguístico-cultural.

O segmento /S/, em ‘coda’ silábica, na estrutura CVC, na corrente da fala, sofre um
processo assimilatório, com comando à direita. Concretiza-se como  ou  diante de
elemento [-sonoro] ou pausa e, como  ou , em sequência com segmento [+
sonoro]. O comportamento de /S/, conforme descrito, qualifica esse elemento da ‘rima’
como [não-marcado]. A [marca] deve recair no ‘comando’ do processo. A modalidade
de assimilação descrita corresponde a fenômeno mais geral acusado entre diferentes
línguas. O afirmado encontra fundamento em princípios apontados por Rice (2007).

Seguem exemplos de [chiamento] de /S/ no dialeto em análise.

(14) (a)  (Ostra estragada) (A.M. de S.)
(b)  (Dois quartos) (A.M. de S.)
(c)  (Festa esquisita) (A.M. de S.)
(d)  (Riscar a mesa) (A.M. de S.)
(e)  (Seis dúzias) (A.M. de S.)
(f)  (Camarão descascado) (A.M.S.)
(g)  (Dois corações) (I.T.V.)
(h)  (Caixa de fósforo) (I.T.V.)
(i)  (Árvores frutíferas) (I.T.V.)
(j)  (Eu tenho dez filhos) (I.T.V.)
(k) : (Seja o que Deus quiser) (I.T.V.)
(l)  (Ossos de baleia) (A.B.L.)

Com embasamento no quadro da colonização e da estrutura cultural da área em estudo,
afirmou-se acima que, junto ao travamento silábico /S/, configurado pela [coronal, -
anterior], registra-se a [coronal, +anterior], em ocorrência paralela, mas de menor
rendimento. Representa a última estrutura [marcada] na gramática dialetal. Mas não o é
no estado vizinho do sul e na fala padrão de Santa Catarina, como na do Brasil.

Para ilustrar, mencionam-se ocorrências de ‘coda’ silábica como [sibilante, coronal,
+anterior]. Alguns informantes utilizam tanto a [sibilante] como a [chiante]. Sejam:

(15) (a)  (Igreja matriz) (O.D.N.)
(b) [ (Dez marinheiros) (O.D.N.)
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(c) [ (Mãos rápidas) (O.D.N.)
(d)  (Experimentei casquinha de siri)

(L.B.N.)
(e)  (Folhas raras) (L.B.N.)

Os informantes de (15) cruzam as duas variantes de /S/, com prevalência da [chiante],
em detrimento da [sibilante].

É interessante salientar que a aplicação da Teoria da [marca], segundo princípios
linguísticos comuns a diferentes línguas, nem sempre corresponde à distribuição da
[marca] numa gramática dialetal. Ocorre que essa se particulariza como culturalmente
[marcada] frente à gramática padrão da língua. Para atribuir a [marca] a suas estruturas,
deve-se observar o processo geográfico, histórico e cultural, sem, no entanto, descurar
as propriedades linguísticas universais.

Assim, delimitaram-se como [não-marcados], neste estudo, para a gramática da fala de
rendeiras e pescadores de Florianópolis, a [palatização] de // e //, quando precedentes
de //, e o [chiamento] ou [palatização] de /S/ em ‘coda’ silábica. Como elementos co-
ocorrentes, [marcados], assinalam-se a [africada] no ‘ataque’ silábico e, em ‘coda’, a
[sibilante]. Essa última remonta à estrutura mais antiga do Português que perdurou na
Idade Média, resistindo no Português dialetal. O [chiamento] remete ao século XVIII
em Portugal e nos Açores. As duas propriedades de ‘coda’, [chiante] e [sibilante], bem
como as duas do ‘ataque’ silábico apontadas encontram argumento na gramática das
línguas. Não se trata de fenômeno isolado. A teoria da [marca], segundo Lass (1989)
deve possuir valor universal.

Apoiando-se em Steriade (1995), que prevê a eliminação da redundância no léxico e,
ainda, na gramática de SPE, de Chomsky e Halle (1973), que, pelas regras de
redundância, elimina dos processos fonológicos a repetição de traços implicados uns
nos outros, propõe-se aqui, como propriedade básica da gramática dialetal, a
[palatização]. Essa recobre a [palatização] da [obstruinte, -contínua, +coronal] diante de
//, o [chiamento] de /S/ e a [africada, coronal, -anterior]. Entende-se que toda [africada,
–anterior], no ‘ataque’ da sílaba, sofre um processo de [palatização], do mesmo modo
que /S/ [coronal, -anterior], em ‘coda’.

Steriade (p. 114-6) expõe o princípio da “minimalidade lexical”: a representação
subjacente deve reduzir ao mínimo a informação fonológica usada para distinguir itens
lexicais. Demonstra a premissa através da [sonorante]. Uma vez introduzido o traço
[sonorante], não se faz necessário explicitar [+vozeamento]: toda [sonorante] se
categoriza como [+vozeada]. Ao contrário, para a [plosiva], impõe-se a definição do
rótulo  vozeado].

Revisando a parametrização da gramática dialetal, pode-se alencar as seguintes
propriedades: (a) palatização de // e // diante de //, em ‘onset’; (b) presença da
[obstruinte, +contínua, coronal, -anterior] ou [chiamento] no travamento da sílaba.
Caracterizam as formas [não-marcadas]. Paralelamente, em segundo plano, registram-
se: (c) a [africada, coronal,  anterior], em ‘onset’; (d) a [sibilante, coronal +anterior],
em ‘coda’.

Enfatizando o afirmado, para evitar redundância na gramática, postulou-se como traço
básico das propriedades [não-marcadas] arroladas no parágrafo acima, a [palatização].
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Essa recobre, ainda, o processo da [africada, -anterior], em ‘onset’ ou ‘ataque’ silábico,
que, na verdade, contém em si o [chiamento] característico da área dialetal.

Tem-se priorizado, neste trabalho, a aplicação da Teoria da Marca aos estudos
linguísticos, em observância ao fenômeno cultural, uma vez que se trata de dialeto
regional. A descrição e a análise linguísticas ficam sujeitas aos parâmetros da fala da
região, em conformidade com princípios universais. Por outro lado, contrapõem-se
processos fonológicos restritos unicamente ao contexto linguístico, como os de
‘assimilação da [sonoridade]’ acima desenvolvidos: a [sonoridade] da ‘coda’ silábica
em /S/ sempre é regida pelo comando do segmento de ‘onset’ da sílaba seguinte; na
[africada], a [sonoridade] da [oclusiva] seleciona o segmento [fricativo, coronal] à sua
direita.

4.2. O segmento epentético: [não-marcado]

A literatura corrente desenvolve pesquisas interessantes sobre a epêntese, segundo a
ótica da Teoria da Marca. Steriade (1995, p.137-40) postula que um elemento emerge da
estrutura profunda e se insere, segundo regras, na posição de um segmento nulo. Rice
(p. 83-4) também concebe a epêntese como a emergência de um não-marcado.

Para entender o elemento epentético como não-marcado no dialeto de pescadores e
rendeiras de Florianópolis, faz-se apelo à Teoria Multilinear em consonância com a
Geometria dos Traços Fonológicos. Essa Teoria prediz que o elemento que se apresenta
vazio na estrutura de superfície da língua se organiza no léxico como elemento
flutuante, passível ou não de inserção, através de uma seleção de elementos latentes.

Verifiquem-se as palavras do Português padrão como “advogado’ e ‘admirar’. A
primeira é pronunciada como . Contam-se na língua escrita cinco sílabas,
mas, na oralidade, constam seis. Na língua oral, não se prevê a existência de // na
posição de ‘coda’ silábica, pois esse segmento ocorre apenas em ‘onset’. O travamento
da sílaba do Português se restringe a /S/, /R/, /L/ e /N/. Portanto, a [oclusiva, coronal, +
vozeada] representa o ‘onset’ da sílaba.

A questão remete ao Latim. Nessa língua ‘ad’ constitui um prefixo, que se junta a
‘vocare’. Justifica-se a posição de entrada de // no Português, em ‘advogado’ por via
culta. Na fala corrente, a estrutura  se torna [marcada], uma vez que a
[vogal] nuclear se apresenta como ausente. Na fala dos pescadores, não caracteriza a
normalidade ou naturalidade do dialeto. Abrem-se algumas virtualidades segmentais
para seleção do núcleo silábico: // que palatiza o //; // junto à [africação] de //; // e,
eventualmente, schwa; , em caso de não-inserção.

Veja-se, pela configuração, como a Teoria Multilinear explica o fenômeno:
(16)(a)
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(b)

O sistema binário ‘onset, rhyme’ prevê não existência de ‘ataque’ na primeira sílaba de
(16). Na segunda sílaba, ancora apenas o ‘ataque’, mas (a) não insere o núcleo vocálico,
embora demarque uma posição virtual, na linha tracejada do esqueleto, central, para sua
inserção. Não existe sílaba em Português sem vogal. Em (b) a linha tracejada indica a
flutuação do elemento vocálico, que se concretiza, no dialeto em estudo, como um //
[palatal], podendo ter as outras realizações já mencionadas.

No dialeto, pelo processo de [africação], o ‘onset’ da segunda sílaba poderia se efetivar
como  e a ‘rima’ como , , como se confirma:
(17)

Entende-se, pois, por que a epêntese aporta o elemento [não-marcado] no dialeto. O
processo de não-inserção do segmento vocálico na sílaba representa a marca. O
fenômeno, como ilustrado, se apoia na palatização, traço mais alto da gramática local.

5. Considerações finais

A Literatura concernente à Marca linguística pondera que se trata de uma Teoria de
nível explicativo bastante eficiente, mas que sua aplicação merece, ainda, avanços e
revisões em suas pesquisas.
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O embasamento teórico teve suas origens no Estruturalismo Clássico do Círculo de
Praga com Nicolay Trubetzkoy, que traçou um sistema de contrastes, oposições e
correlações. No sistema opositivo, a ‘privativa’ determinava a presença ou a ausência de
um determinado traço: a primeira delimitava a [marca]. A Fonologia Generativa de ‘The
sound pattern of English’, de Chomsky e Halle, deu continuidade a esse sistema
opositivo de marcas.

Restrita ao contexto linguístico, a Teoria da Marca explica numerosos fenômenos nele
enquadrados, mas não possui teor explicativo para muitos outros. Autores como Lass
(1989) e Rice (2007) fazem um arrolamento de características opondo o elemento
[marcado] ao [não-marcado]. O primeiro autor critica esse critério por parecer pouco
fundamentado. Rice (id.) e Steriade (1995) buscam apoio noutros modelos, num
procedimento de coarticulação teórica, para descrição de processos linguísticos. A
autora deste artigo trouxe a Teoria Multilinear para revisitar a marcação na epêntese.

Ocorre que, em muitas situações, a Teoria da Marca necessita de um embasamento
político, histórico ou cultural para dimensionar o fenômeno linguístico enfocado. Como
ilustração, menciona-se o fato de que o sistema do Português padrão exige fundamento
de cunho político, cultural ou, ainda, econômico para justificá-lo. Segundo esse critério,
a autora deste pode definir a língua padrão como [não-marcada] no território nacional,
em oposição aos dialetos como fala [marcada].

O fundamento cultural não representa novidade no Estruturalismo, pois Roland Barthes,
para exemplificar, procurou ver, em diversos trabalhos, no vestuário, na comida e na
economia as marcas culturais, assinaladas pela binaridade opositiva dos traços. A autora
deste artigo pesquisou na história e na cultura bases para categorização da [marca] no
dialeto dos pescadores e rendeiras de Florianópolis. Assinalar que dois traços cruzados -
como a [palatização] de // e de // diante de //, articulada com a propriedade de
[chiamento] de /S/ ‘coda’, representam características dialetais [não-marcadas] por
serem apenas ‘mais naturais’, ‘mais simples’, ‘mais esperadas’, ‘mais comuns’, ‘mais
estáveis’ não parece critério muito seguro.

Na parametrização da gramática dialetal, identificou-se a [palatização] como traço mais
amplo e geral [não-marcado] recobrindo a descrição da [palatização] de // e /d/,  o
[chiamento] de /S/ em ‘coda’, a [africada, coronal, -anterior], no ataque.

A Teoria prevê, em geral, que o elemento [marcado] desencadeie o processo fonológico.
No entanto, a vogal [alta] //, considerada, prioritariamente, como [não-marcada] na
literatura, comporta-se como ‘comando’ dos processos centrais dessa gramática
[marcada]. Ela dirige a [palatização] de // e //, bem como sua [africação] no ‘ataque’
silábico e a [palatização] de // em ‘coda’.

Confirmam-se as demais previsões. A [obstruinte, -contínua, coronal, vozeada], bem
como a [obstruinte, +contínua] sofrem o processo e não centralizam o comando.
Constata-se o fato com // e /d/, no ataque, que se tornam [palatizados] ou [africados] e,
quando a [fricativa] // em ‘coda’ resulta numa [chiada]. Quanto a Ponto de articulação,
a marca não incide na [coronal] e ela fica sujeita ao processo de recuo, pelo traço de
[soltura retardada], tornando-se uma [africada], [coronal, - anterior]. Esse recuo também
se justifica pelo comando da vogal [alta] que lhe atribui a mesma categorização. Na
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‘coda’, a [coronal, +anterior], //, recebe o rótulo de [-anterior], pela [palatização].
Portanto, excluindo-se o fenômeno de direção da [vogal, alta, anterior] nos processos
fonológicos, os demais asseguram, nessa gramática dialetal, o que prediz a Literatura
Universal corrente. A epêntese se comporta como processo [não-marcado] da fala,
quando, na escrita do vocábulo correspondente, a posição de núcleo silábico é ocupada
por conjunto vazio. Neste texto, descreve-se o processo através da Fonologia
Multilinear, pela flutuação vocálica no léxico e através de sua demarcação por um ponto
no esqueleto da configuração geométrica, deixando as demais posições verticais vazias.
Mas os autores entendem, também, que nem sempre o [não-marcado] seja o elemento
‘alvo’ do processo, o que exige explicações mais abrangentes ou restritas ao contexto.

Referências Bibliográficas

BRENNER, Teresinha de M. 2011. A fala de Florianópolis: uma marca de cultura, in
Margotti, Felicio et alii (eds.) Anais do simpósio internacional linguagens e culturas:
homenagem aos 40 anos dos programas de pós-graduação em linguística, literatura e
inglês da UFSC, Florianópolis, UFSC/CCE: 1- 16.
CAMARA JR., Mattoso J. 1975. História e estrutura da língua portuguesa, Rio de
Janeiro, Padrão.
CHOMSKY, Noam e HALLE, Morris. 1973. Principes de phonologie generative. Paris,
Editions du Seuil.
FURLAN, Oswaldo. 1989. Influência açoriana no português do Brasil. Florianópolis,
Ed. da UFSC.
LEPSCHY, Giulio. 1971. A linguística estrutural. São Paulo, Perspectiva, Ed. da USP.
LASS, Roger. 1989. Phonology: an introduction to basic concepts, Cambridge, New
York, Cambridge University Press.
RICE, Keren. 2007. Markedness in phonology, in Lacy, Paul de (ed.), The Cambridge
handbook of Phonology, Cambridge, New York, Cambridge University Press.
SILVA, Rosa Virginia Mattos. 2006. O português arcaico: fonologia, morfologia e
sintaxe. São Paulo, Contexto.
STERIADE, Donca. 1995. Underspecification and markedness, in Goldsmith, John
(ed.), The handbook of phonological theory. Cambridge, Massachusetts, Blackwell .

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4498



17

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4499


