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Resumo
Neste trabalho, temos como objetivo discutir os critérios que definem o padrão acentual do
português brasileiro (PB). Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos um trabalho baseado em
dados previamente levantados pelos diversos estudos já existentes no Brasil. Acreditamos que o
acento primário deve ser tratado como primário, tal como defende a Teoria do Acento Primário
Primeiro – PAF –, proposta por van der Hulst (1997, 2006), que é a teoria norteadora deste
trabalho. Como resultado, concluímos que o acento é livre, portanto, não pode ser previsto por
qualquer regra.
Palavras-chave: acento primário, acento livre, Teoria do Acento Primário Primeiro.

Introdução

Neste trabalho, discutimos alguns aspectos relativos à atribuição do acento primário no
português brasileiro (PB). Há um consenso entre os estudiosos o fato de este incidir sobre as três
últimas sílabas e esse conhecimento é assinalado desde Fernão de Oliveira (2000 [1536]), porém
foi Câmara Júnior (1970) o primeiro a afirmar que o acento é distintivo e, consequentemente,
imprevisível. A partir de Câmara Júnior, autores como Bisol (1992; 1994), Lee (1995) e Massini-
Cagliari (1995), por exemplo, têm apresentado propostas de análise a fim de refutar a hipótese da
imprevisibilidade do acento em PB.

Apesar de já haver um considerável número de trabalhos abordando o padrão do acento
primário do PB, ainda não há resultado consensual entre os estudiosos. Há pesquisadores que
utilizam o aparato teórico da Fonologia Métrica para afirmar que o acento do português brasileiro
se enquadra no molde trocaico, como Bisol (1992), e Massini-Cagliari (1995) por exemplo.

Há outros autores, como Lee (1995), que se utilizam da Fonologia Métrica e também da
Fonologia Lexical para afirmar que o acento é de natureza morfológica.

Contudo, como os próprios autores reconhecem, as teorias fonológicas não conseguem
explicar satisfatoriamente a complexidade do nosso padrão acentual – na verdade, muitas das
explicações de que os autores lançam mão são construtos teóricos que ainda carecem de
comprovação. Este trabalho tem como objetivo propor uma abordagem não métrica para o padrão
acentual do PB e essa proposta será delineada sucintamente nas seções abertas a seguir.

1. O acento é não-métrico

A maior razão de todas as abordagens métricas terem falhado na construção de uma regra
que explique o acento do PB é que esse padrão parece ser não-métrico. A análise não-métrica
considera que o acento primário não é determinado por uma estrutura rítmica, não é possível
prever com exatidão em que lugar ele se assenta, a única previsão estipulada com sucesso é
aquela que determina as duas últimas sílabas da margem direita como o seu domínio e lugar de
pouso, contando a possibilidade de uso da extrametricidade nos termos de van der Hulst (1997).
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Hayes (1991, 1995) assume que há dois modos de escansão de pés: bottom-up (de baixo
para cima) e top-down (de cima para baixo). A escansão é bottom-up se preceder a atribuição do
acento primário e é top-down se o processo se iniciar em cima, com a atribuição do acento
primário para depois construírem-se os pés, o que significa dizer que esse tipo de construção não
resulta da estrutura dos pés, mas sim do fato de o acento lexical ter sua posição marcada desde a
forma subjacente.

Diante dessas duas possibilidades, Hayes (1995, p. 117) pergunta qual delas seria a
correta. A resposta, segundo o autor, depende do tipo de língua em questão, pois em algumas
línguas a atribuição do acento primário é lexical, enquanto o secundário é pós-lexical; por outro
lado, há línguas que, de acordo com Hayes (1995), primeiro procedem à escansão para depois
atribuírem o acento primário.

Neste trabalho, propomos que a atribuição do acento primário seja lexical, portanto, não-
métrica. Antes de apresentarmos a proposta propriamente dita, porém, exporemos alguns pontos
que merecem consideração, a saber:

I. A própria Teoria Métrica admite a existência de sistemas acentuais não-métricos.
Conforme já mostramos no capítulo anterior, todas as abordagens que postulam ser o acento
primário previsível através de regras ou restrições precisam recorrer a estipulações e, por isso
mesmo, apresentam resultados imprecisos, portanto, pouco confiáveis.

Assim sendo, cremos ser mais vantajoso partir em busca de uma abordagem que considere
o sistema acentual do PB imprevisível, portanto, o modo de escansão de pés deve ser top-down.

II. No nível da hierarquia prosódica, os pés se apresentam como constituintes n-ários,
ainda que todas as propostas de análise acentual do PB adotem pés binários. Enquanto uma
palavra como casa, por exemplo, forma sempre um pé binário, como podemos ver abaixo:

1. Ca sa
(*     .)
(*     .)

por outro lado, uma palavra do tipo pêssego, por exemplo, forma um pé ternário no nível
da palavra prosódica, mas, em nível  mais interno, ela pode se ajustar ao mesmo padrão binário
exibido por casa, como podemos ver abaixo:

2. pês se go
(*     .)
(*     .     .)

Apesar de Hayes (1995, p. 364-5) preferir o tipo de pé binário, ele reconhece que há
línguas que formam pés n-ários, portanto, o autor admite a possibilidade de uso desse tipo de pé.
Para o sistema acentual do PB, um pé ternário pode se simplificar em pé binário, como no
exemplo da palavra pêssego.

Contudo, para que essa simplificação seja possível, é preciso estipular a última sílaba
fraca do pé como elemento extramétrico. Portanto, o elemento fraco está ‘sobrando’ e precisa se
tornar invisível para que esse padrão de palavras se ajuste ao molde binário.

Por outro lado, há tipos de palavras portuguesas que não se ajustam ao padrão binário por
‘faltar’ elemento para que um pé binário seja formado. Veja:

3. Pé
(* )

Apesar de a Teoria Métrica postular a existência de pés degenerados (cf. Hayes, 1995), as
análises do acento do PB preferem criar um artifício a fim de formar um pé binário. Bisol (1992,
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p. 73-5), por exemplo, postula uma consoante abstrata – que é apagada por convenção – para
palavras monossilábicas terminadas em sílaba aberta. Veja:

4. péC
(* .)

Mais uma vez, o padrão binário é obtido através de estipulação.
Portanto, se a Teoria Métrica admite a existência de línguas dotadas de sistemas acentuais

ternários e de pés degenerados; se o sistema acentual do PB só consegue se enquadrar num
padrão binário às custas de estipulações; logo, se o sistema acentual do PB admitir a existência de
pés ternários e degenerados, não precisará apelar para estipulações como os demais autores têm
feito.

Há ainda uma observação a fazer: uma vez que propomos eliminar estipulações, devemos
considerar que isso só é possível porque, como já vimos, a noção de peso silábico não tem se
revelado um fator categórico para a atração do acento. Bisol (1992, p. 70), por exemplo, postula
que o português seja uma língua sensível ao peso silábico porque 80% de todas as palavras –
escritas – que terminam em consoante possuem o acento na sílaba final – como em pomar –,
enquanto os 20% restantes terminam em consoante mas não atraem o acento, portanto,
comportam-se como sílabas leves “em virtude da invisibilidade da consoante final” (Bisol, 1992,
p. 70) – como em caráter, por exemplo.

Contudo, dentre esses 80% de palavras que terminam em consoante, Bisol (1992) aponta
que cerca de 3159 delas são oxítonas e terminam em –L, o que representa 65% de palavras
terminadas nessa consoante; 4081 também são oxítonas e terminam em –R, o que representa 97%
de todas as palavras terminadas nessa consoante; e 831 oxítonas terminam em –S, o que
corresponde a 64% de todas as palavras terminadas nessa consoante. O padrão oxítono é o que
apresenta maior número de palavras terminadas em consoante, por isso fizemos menção
particular a esse padrão, portanto, é o mais significativo.

O que podemos perceber dos resultados acima é que um número considerável de oxítonas
termina em –R – como em pomar – e, como já vimos, a queda do /R/ em final de palavra é um
fenômeno variável em PB, portanto, a noção de sensibilidade ao peso forçosamente também deve
sê-lo.

Dessa maneira, se a queda do /R/ em final de palavra é um fenômeno variável e se a
noção de sensibilidade ao peso também o é, então temos motivo para postular como verdadeira a
hipótese de que os 20% restantes de palavras terminadas em consoante podem se ajustar a um
padrão acentual semelhante ao exibido por palavras proparoxítonas, ou seja, podem formar um pé
ternário da mesma forma que essas palavras, em que a consoante final pode figurar como o
último elemento fraco ou cair.

A definição de pé métrico da Fonologia Métrica (cf. Hayes, 1991, 1995) é que esse
constituinte deve ser formado por duas ou mais sílabas, sendo que uma domina as demais.
Portanto, seguindo essa definição, é viável postular que um pé ternário seja composto de uma
sílaba que se comporte como cabeça e que domine uma outra sílaba que contenha duas moras –
semelhantemente ao que acontece com um pé ternário composto de uma sílaba cabeça que
domina duas outras. Observe:

5. /pomar/ ou /pomá/
(* .) (.     *)

6. /caráter/             ou              /caráte/
(*  . .) (*  .)

7. /pêssego/
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(*       .  .)

Em 5. e em 6., se considerarmos que essas palavras são variáveis quanto a sua forma
fonológica, teremos uma evidência de que o peso silábico é um fenômeno variável também.

Em 6., apesar de a palavra paroxítona terminar em consoante, é possível analisá-la pelo
padrão ternário – ela se ajusta ao mesmo padrão acentual de palavras como em 7. – porque a
sílaba fechada final não atrai categoricamente o acento; e também é possível analisá-la como um
padrão binário devido à queda da consoante final, sem estipular a extrametricidade; portanto,
reconhecemos os dois padrões como legítimos para o PB porque ambos podem acontecer nessa
língua e, portanto, ambos devem ser levados em consideração.

1.1 A imprevisibilidade

Nesta seção, propomos para o sistema acentual do PB uma abordagem que utilize os
mesmos parâmetros postulados pela PAF tal como idealizada por van der Hulst (1997, 2006), a
saber: a postulação de uma sílaba especial e o domínio.

1.1.1 A sílaba especial

Segundo van der Hulst (1997, p. 15), uma sílaba é considerada especial porque:
a) Ela é pesada;
b) Ela recebe uma marca lexical – motivada diacronicamente ou por ser empréstimo;
c) Ela é uma sílaba forte – devido à estrutura do pé.

Esses três fatores podem ocorrer, de acordo com van der Hulst (1997), separadamente,
juntos ou pode ser que nenhum deles ocorra no nível 1 da grade e, neste caso, a regra default é
aplicada e origina uma marca na borda direita da palavra.

Seria uma atitude muito radical descartar totalmente a alternativa a), que prediz que a
sílaba portadora do acento primário do PB é uma sílaba especial por ser pesada, embora já
tenhamos oferecido muitas evidências de que o peso atrai o acento, porém não de forma
categórica.

Quanto à alternativa b), consideremos as palavras de Massini-Cagliari (1992, p. 121):

Pode-se dizer que o acento de palavra é atribuído no léxico quando uma
das hipóteses seguintes for verdadeira: i. quando for possível mostrar que
regras morfológicas ou regras fonológicas lexicais precisam de
informação sobre a localização do acento de palavra; ii. quando a
localização do acento for inteiramente imprevisível.

De fato, uma sílaba portadora do acento primário é considerada especial porque ela recebe
uma marca lexical motivada diacronicamente ou por se tratar de empréstimo. Essa ideia não é
nova, pois Abaurre (1973, citada por Costa, 1978, p. 71-2), por exemplo, postula um diacrítico
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[+E] a fim de assinalar palavras proparoxítonas de origem erudita, portanto, pertencentes a um
grupo lexical especial, ao qual não se aplicaria a regra geral de acentuação.

Costa (1978, p. 71-2) também admite que, ao lado das palavras marcadas com o diacrítico
[+E], as oxítonas recebam um diacrítico [+I] que indica a origem dessas palavras, na maioria
indígenas, segundo a autora.

De certa forma, essas autoras reconhecem que o acento das palavras que não se ajustam à
regra geral é marcado lexicalmente e que ele pode ser melhor compreendido se levarmos em
conta a sua origem, ou, em outras palavras, a sílaba especial portadora do acento dessas palavras
recebe uma marca lexical motivada diacronicamente.

Portanto, as palavras do PB recebem uma marca lexical e essa língua é conservadora no
que diz respeito ao seu sistema acentual. Uma palavra como casa, por exemplo, se analisada pela
Fonologia Métrica, pode receber o nome de iambo (Lee, 1995):

8. cas+a
(. *)

Pode ser tratada como um troqueu moraico (Massini-Cagliari, 1995):
9. Casa

(*    .)

Um troqueu silábico (Bisol, 1992):
10. Casa

(*    .)

Por outro lado, a análise dessa palavra pela PAF mostra-se mais confiável porque, de
acordo com essa teoria, a palavra casa recebeu uma marca lexical na penúltima sílaba da margem
direita, portanto, essa é a sílaba especial dessa palavra.

Mesmo sendo o PB uma língua conservadora no tocante à preservação da localização do
acento primário, há, entretanto, palavras que exibem variação da sílaba portadora de acento. É o
caso de crisântemo / crisantemo, ambas as formas aceitas como padrões acentuais e consideradas
gramaticais para o PB.

Quanto à forma crisântemo, o acento proparoxítono pode ser explicado por meio da marca
lexical que recebeu e preservou na passagem do latim para o português: chrysanthemon >
crisântemo. (cf. Cunha, 2007) Quanto ao acento paroxítono, este também pode ser explicado pela
motivação diacrônica, pois, em 1858, essa palavra foi reintroduzida na língua portuguesa, desta
vez com o acento localizado na penúltima sílaba graças à influência da língua francesa sobre a
portuguesa – é uma informação assaz divulgada que a língua francesa é a que mais influenciou a
portuguesa (cf. Carvalho e Nascimento, 1974).

Portanto, o acento de /crisantémo/ é originado de chrysanthème e não diretamente da
forma latina (cf. Cunha, 2007). Uma abordagem cujo modo de escansão seja bottom-up e que não
leve em consideração a motivação diacrônica certamente analisará as duas formas portuguesas da
seguinte maneira:

11. Cri sân te mo               ou       cri san te mo
(*     .) <mo>                                (*    .)

Embora sendo viável, esse tipo de análise torna-se desvantajoso porque o pé binário
formado pode ser reanalisado como qualquer um dos troqueus e é preciso usar a extrametricidade
para alcançar esse fim. A análise dessas duas formas pela teoria não-métrica, por sua vez, traz a
vantagem de não usar qualquer artifício que seja, sendo preciso para tanto reconhecer que essa
palavra exibe uma variação acentual que já perdura há séculos.
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Portanto, essa palavra tem uma sílaba especial que corresponde à antepenúltima sílaba da
borda direita, formando um pé ternário; ou uma sílaba da especial que se situa na penúltima
sílaba da borda direita, formando um pé binário, como podemos ver abaixo:

12. Cri sân te mo                 ou                  cri san te mo
(*     .    .) (*    .)

Um outro exemplo de variação do sistema acentual do PB pode ser dado pelas formas
sóror / soror. A forma sóror provém do latim (cf. Cunha, 2007) e em PB pode se realizar como
uma paroxítona terminada em sílaba fechada: /sóror/

(*  .  .)

ou uma paroxítona terminada em sílaba aberta: /sóro/
(*   .)

À primeira vista, poderíamos pensar que o deslocamento acentual da penúltima para a
última sílaba se dá devido ao peso silábico desta. Mais uma vez devemos lembrar que a língua
francesa teve uma grande influência sobre o PB, inclusive sobre o seu sistema acentual – ainda
que discretamente.

Por isso mesmo, uma abordagem métrica demonstra problemas em aceitar a variação
entre /sorór/, portanto, uma oxítona terminada em consoante que a Fonologia Métrica pode
denominar como pé troqueu moraico ou como iambo; e /soró/, uma oxítona terminada em sílaba
aberta – nesse último caso, um iambo ou troqueu moraico, se uma consoante catalática for
invocada.

Como podemos ver, a abordagem não-métrica é mais vantajosa por postular que uma
sílaba especial seja a portadora do acento e, se houver variação, não haverá problema algum em
localizar o acento, enquanto uma abordagem métrica só poderá postular algum tipo de pé
mediante algum tipo de recurso artificial.

A teoria não-métrica – Primary Accent First Theory (PAF), Teoria do Acento Primário
Primeiro – admite uma palavra como pé, por exemplo, como um pé degenerado sem estipulação
alguma: pé

(* )
Observe que a forma latina pede já formava um troqueu, mas, na passagem para o

português, essa palavra conservou apenas a sílaba especial. O mesmo aconteceu com outras
palavras como mala > má

(*    .)    (*)
E o mesmo fenômeno acontece nos tempos modernos como a preposição para, que

apresenta um troqueu bem formado, e suas variantes pra e pa (cf. Lucena, 2004):
13. Para ou                   pra                 ou                 pa

(*   .)                                          (*  )                                    (* )

Não faz sentido o fato de a língua desfazer troqueus bem formados e depois precisar
reconstituí-los por meio da postulação de recursos artificiais como a catalaxis. Se o acento do PB
pudesse ser explicado por meio de regras ou restrições, através da atribuição de um pé específico,
a língua certamente o conservaria, pois é isso que acontece em línguas em que o acento é
previsível.

Dessa maneira, ao invés de postular determinado tipo de pé, o que só pode ser conseguido
com a adoção de recursos artificiais que sobrecarregam a própria teoria e mesmo assim fornecem
resultados imprecisos – a PAF, por outro lado, reconhece que a localização do acento só pode ser
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prevista com sucesso se considerarmos a sílaba especial portadora do acento, portanto, marcada
no léxico.

De igual maneira, a PAF apresenta-se mais vantajosa para explicar padrões dos tipos
abaixo:

14. /fubá/
(.   *)

15. /´fuba/
(*   .)

16. /kasa/
(*   .)

17. Matemática
(*   .  .)

Ao lado da sílaba especial, um outro parâmetro é usado pela PAF para explicar a
atribuição do acento primário: o domínio. É o que veremos na próxima seção.

1.1.2 O domínio

Para a Fonologia Métrica, o domínio é a palavra inteira ou o radical derivacional e nós já
vimos exaustivamente que esse parâmetro não produz resultados precisos no que diz respeito à
localização do acento primário do PB. Por outro lado, para a PAF, o domínio deve ser a margem
da palavra, como podemos ver na reprodução abaixo do algoritmo proposto por van der Hulst
(1997; 2006, p. 229):

Domínio
1. O domínio é composto pelas duas sílabas próximas à borda direita ou esquerda (sistema

limitado) ou pela palavra inteira (ilimitado).
2. A extrametricidade é opcional e tem como subparâmetro a margem esquerda ou a

direita da palavra.

Se aplicarmos esse parâmetro tal como proposto por van der Hulst a uma palavra do tipo
sílaba, precisaremos utilizar a extrametricidade para que essa palavra se ajuste ao padrão
proposto para um sistema limitado, como é o PB, e assim a sílaba especial se situe em uma das
duas sílabas próximas à borda direita, conforme podemos ver abaixo:

18. Sí la ba
(*  .)<ba>

Portanto, sem a extrametricidade não é possível afirmar que palavras desse tipo se ajustem
ao padrão de um sistema limitado. Por outro lado, van der Hulst (1997; 2006, p. 230) afirma que
a extrametricidade é um parâmetro opcional porque, segundo esse autor, “a ausência virtual de
sistemas com acento na terceira sílaba sugere que a extrametricidade é (por alguma razão)
limitada à borda direita”.

Assim sendo, uma palavra como /fɔsforu/, por exemplo, encontra-se dentro do domínio
das duas últimas sílabas, contando com a extrametricidade. Entretanto, como afirma Wetzels
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(1992), esse tipo de palavra forma um pé dátilo na subjacência, portanto, é acentuado na terceira
sílaba.

Uma alternativa, se quisermos efetuar uma análise sem o uso da extrametricidade – e é
esse o nosso propósito – é ampliar para três sílabas próximas à borda direita – a janela de três
sílabas é perfeitamente previsível pela Fonologia Métrica, com a diferença que, para essa teoria, a
terceira banda dessa janela é fechada perpetuamente.

Dessa forma, a sílaba especial pode se localizar em uma das três últimas sílabas situadas
próximas à borda direita da palavra, como podemos ver abaixo:

19. Sílaba
(*  .  .)

O motivo de adotarmos a janela de três sílabas é porque, em PB, o padrão proparoxítono,
apesar de ser o menos numeroso, é frequente no que se refere a formação de palavras,
considerando não apenas a palavra escrita, mas também a oral.

A título de exemplo, podemos citar alguns estudos variacionistas sobre o comportamento
das proparoxítonas no português brasileiro: o primeiro foi desenvolvido por Amaral (2002) em
uma comunidade do Rio Grande do Sul e o segundo, por Silva (2006) em uma comunidade do
Nordeste, portanto, duas amostras retiradas de pontos diferentes do Brasil que podem nos servir
como espelho fiel da língua real falada neste território.

Amaral (2002), em sua tese de doutorado, não declara a quantidade absoluta de
ocorrências de proparoxítonas coletadas em seu corpus, que é composto de 20 falantes do sexo
masculino e 20 do sexo feminino, a maioria descendente de colonos açorianos de São José do
Norte-RS.

A líquida vibrante, para a autora, favorece a síncope em palavras proparoxítonas com um
peso relativo de .83 e uma freqüência de 47%, ou seja, num universo de 629 ocorrências de
proparoxítonas, em 293 delas verificou-se a realização da síncope influenciada pela presença
dessa líquida, o que transforma essas palavras em paroxítonas.

De acordo com Amaral (2002), a razão pela qual a vibrante é o principal agente
favorecedor do apagamento da vogal postônica não final é porque essa consoante constitui-se por
excelência no segundo membro de um ataque complexo. A autora cita como exemplo a palavra
xícara, cuja formação silábica é CVCVCV. Caso o primeiro a sofra síncope, o /r/ se tornará uma
consoante perdida, que é ressilabada e passa a formar um grupo consonantal licenciado no
sistema do português brasileiro: CCV. Assim, nós podemos ter uma palavra bem formada como
xicra, ou seja, CVCCV.

Um dado que nos chama a atenção é o fato de, no mesmo corpus analisado pela autora,
aparecerem vocábulos proparoxítonos que contêm vibrante e que sofrem síncope, como víspora,
que se transforma em vispra; e, por outro lado, vocábulos também proparoxítonos que contêm
vibrante, mas que não sofrem síncope, como é o caso de fósforo: essa palavra se realiza 18 vezes
como /fósforu/ e 9 vezes como /fósfuru/.

Mesmo sendo a vibrante o fator que mais favorece a síncope em proparoxítonas, eis que
esse fator só age efetivamente em 293 palavras, num universo de 629 ocorrências esdrúxulas. Por
outro lado, de acordo com Amaral (2002), os informantes de 0 a 4 anos de escolaridade aplicaram
a regra de apagamento de vogal postônica não final em 269 das 926 proparoxítonas que
produziram, enquanto os informantes com mais de 4 anos efetuaram a síncope em 136 dos 846
vocábulos esdrúxulos.

Parece concorrer para a confirmação desse fato o seguinte evento: os dados analisados
pela autora foram obtidos através de conversas livres e dirigidas. Na modalidade conversa livre,

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3522



9

ela alistou as 10 palavras mais frequentes e, destas, observa, as palavras matemática, médico,
fábrica e pêssego aparecem na estatística com 0% de apagamento, o que comprova mais uma vez
a naturalidade do padrão esdrúxulo.

A dissertação de mestrado de Silva (2006), também nos moldes variacionistas, procurou
seguir os mesmos parâmetros adotados por Amaral (2002) a fim de que seus dados pudessem ser
usados para comparação com o trabalho daquela autora e os resultados são muito parecidos, por
isso julgamos ser desnecessário nos prolongarmos.

Confrontando os dados de Amaral (2002) e os de Silva (2006), podemos constatar que de
Norte a Sul há a realização de síncope, transformando palavras proparoxítonas em paroxítonas,
mas também há a preservação das palavras esdrúxulas, como também bem podemos ver.

Um outro estudo sobre o comportamento das proparoxítonas é o de Collischonn (2002,
2007). Durante a silabação, as consoantes precisam de licenciamento para ocupar posições na
sílaba – ou seja, a posição de ataque (simples ou complexo) e a posição de coda no final da
sílaba. Quando uma consoante não possui esse licenciamento, ela se torna não apta a ocupar uma
das posições citadas acima e a consequência será que ela não poderá se ligar a nenhum nó
silábico, caracterizando-se como uma consoante perdida. Segundo Collischonn (2002, p. 208),

A existência de uma dessas consoantes perdidas na representação
fonológica desencadearia a criação de uma sílaba estrutural, desprovida
ainda de núcleo silábico, a qual permite a associação da consoante
perdida em posição de ataque. Mais tarde, no pós-léxico, essa sílaba seria
preenchida com uma vogal e a mora correspondente.

A título de ilustração, representamos a derivação da palavra afta da seguinte maneira (o
exemplo é retirado de Collischonn, 2002, p. 209): no nível lexical, temos a forma subjacente A F
T A cuja silabação organiza os segmentos da seguinte maneira: A (uma sílaba) e, no fim, TA
(também uma sílaba). O segmento F flutuante nem pode travar a primeira sílaba (AF), pois que
não está licenciado para fazê-lo em português brasileiro, nem pode constituir um ataque
complexo na segunda sílaba (-FTA), pois também esse tipo de construção é proibido.

Situação semelhante é a de palavras como P A C T O, que pode se realizar como /´pakitu/
ou simplesmente como uma dissílaba terminada em /k/, apesar de esse segmento não estar
licenciado como coda.

Sobre as proparoxítonas, temos ainda algumas considerações a fazer: Wetzels (1992)
analisa a neutralização de vogais médias tônicas e conclui que, em PB, há uma proibição de
vogais médias altas em sílabas tônicas de palavras proparoxítonas – abaixamento datílico.

Em palavras não-derivadas, como em f[ɔ]sforo, m[ɛ]dico, por exemplo, o abaixamento
datílico se configura em restrição e admite exceções, como em pêssego, esôfago etc. Em palavras
derivadas, como em hist[ɔ]rico, pros[ɔ]dico, o abaixamento datílico é visto pelo autor como
regra, portanto, é formado no nível da morfologia derivacional.

Para Wetzels (1992), as palavras não-derivadas se localizam no léxico profundo e podem
receber um diacrítico de extrametricidade ou formar um pé datílico subjacente. Palavras não
sujeitas à regra do abaixamento datílico – do tipo pêssego – sujeitas a extrametricidade, formam
um troqueu e são representadas por Wetzels (1992) da seguinte maneira:

20.
*

(*     .)
[pe  se <gu>]
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Por outro lado, palavras do tipo f[ɔ]sforo formam um pé datílico marcado no léxico:
21.
*

(*    .    )
[f[ɔ]s  fo  ro

A observação que podemos fazer é que, para Wetzels (1992), uma palavra como fósforo é
lexicalmente marcada e forma um pé datílico pelo fato de a vogal tônica ser média baixa, sendo
que essa vogal “localizada no cabeça de um pé datílico não está ligada ao tier [aberto] mais
baixo, exceto nas palavras (...) que estão especificadas [-aberto3]. (Wetzels, 1992, p. 37)

Se uma proparoxítona como fósforo, que é reconhecidamente sujeita a síncope da última
sílaba (cf. Amaral, 2002; Silva, 2006) – segundo Quednau (2002), sofre síncope a fim de ajustar-
se ao padrão não-marcado, o paroxítono – é tratada por Wetzels como marcada lexicalmente,
seria razoável admitir que palavras do tipo pêssego – não sujeitas a síncope (cf. Amaral, 2002;
Silva, 2006) – também sejam marcadas no léxico.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado a paroxítonas cuja sílaba tônica não seja uma vogal
média, mas que também não sofra síncope, como em matemática (cf. Amaral, 2002; Silva, 2006):

22.
*

(*    . . )
[Ma  te  ma  ti   ca]

Considerações finais

Neste trabalho, utilizamo-nos da Teoria do Acento Primário Primeiro (PAF) a fim de
demonstrar que o acento primário é lexical, portanto, não-métrico. Apenas uma teoria não-
métrica pode explicar satisfatoriamente as variações (co)existentes no sistema acentual do PB, as
quais são motivadas diacronicamente devido à influência de outras línguas sobre esta, devido aos
empréstimos ocorridos e à própria evolução da língua ao longo dos seus poucos séculos de vida.

De acordo com a teoria proposta por van der Hulst (1997), dois são os critérios
necessários para a localização do acento primário: a sílaba especial e o domínio. Essa teoria
entende por sílaba especial aquela que é pesada, recebe uma marca lexical – motivada
diacronicamente ou por ser um empréstimo – ou porque ela é uma sílaba forte – devido à
estrutura do pé.

Quanto ao domínio, este compreende as duas últimas sílabas da borda (direita ou
esquerda), sendo, nesse caso, a extrametricidade opcional. Nesse ponto, discordamos da
abordagem proposta por van der Hulst por postularmos a ampliação de duas para três sílabas
próximas à borda direita – a janela de três sílabas é perfeitamente previsível pela Fonologia
Métrica, com a diferença que, para essa teoria, a terceira banda dessa janela está sempre fechada.

Dessa forma, a sílaba especial pode se localizar em uma das três últimas sílabas situadas
próximas à borda direita da palavra, o que implica inevitavelmente a adoção de pés ternários em
situação de covariação com os demais tipos de pés métricos. O motivo de adotarmos a janela de
três sílabas é porque, em PB, o padrão proparoxítono, apesar de ser o menos numeroso, é
produtivo no que se refere à formação de palavras, considerando não apenas a língua escrita
(perene, até certo ponto invariável), mas também a falada.
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