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RESUMO

Apresenta-se um histórico das ferramentas computacionais desenvolvidas para trabalho com a
sílaba em português. Dentre elas, destaca-se o Nhenhém silabador (2010-2013), recurso
computacional totalmente baseado em regras lingüísticas, desenvolvido para português brasileiro
e que, a partir da conversão grafema-fonema (g2p), fornece como resposta a um texto de entrada
(input) sua separação silábica em caracteres do alfabeto fonológico (output), com marcação da
sílaba mais intensa de cada palavra. O retorno dos algoritmos é expresso em forma de relatório
estatístico, do qual se podem extrair os dados fonológico-silábico-prosódicos do texto de entrada.
As regras vêm, sobretudo, de Câmara Jr. (1986, 1997, 1977, 1975) e Scliar-Cabral (2003). O
programa reproduz eficientemente a correspondência grafêmico-fonêmica do português brasileiro
(essa eficiência reflete-se nos resultados da separação silábica). O tratamento dos clíticos ainda
precisa ser finalizado, mas esse tema faz parte desta discussão, brevemente. Dentre as
ferramentas computacionais que abordam a sílaba, o Nhenhém silabador é a mais simples e
precisa, tendo em vista ser a única que tem uma etapa bem definida de transcrição fonológica,
que guia de maneira adequada a separação silábica, sem haver necessidade de qualquer tipo de
etiquetação. Assim, os referidos algoritmos podem ser úteis na pesquisa sobre a sílaba e a
prosódia da palavra, uma vez que a sílaba é considerada a estrutura fonêmica elementar e, na
decodificação dos grafemas, preserva-se a prosódia do vocábulo, ou seja, seu acento primário.
Demonstra-se o funcionamento dos algoritmos estatístico-fonológico-prosódicos na prática: a
partir da análise de um córpus, são fornecidos os padrões silábicos do português brasileiro,
considerando-se a freqüência. Os dados obtidos são confirmados com a análise de outro córpus.
Os resultados permitem concluir, por exemplo, que o tipo de discurso não influência
profundamente os padrões silábicos dos textos em língua portuguesa.

1. INTRODUÇÃO

Várias são as ferramentas computacionais para análise e processamento de textos escritos
em português brasileiro (PB). A partir delas, podemos realizar ações como: buscar determinada
seqüência de caracteres; extrair dados quantitativos e qualitativos a respeito dos caracteres,
palavras e linhas; criar resumos automáticos; verificar a ortografia e a gramática – resguardadas
as limitações de cada uma dessas ações, quando realizadas em meio eletrônico. No entanto,
quando o objeto de estudo é a língua falada ou sua representação gráfica, ou seja, o texto
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transcrito em caracteres fonético-fonológicos, ainda são poucas as ferramentas computacionais
disponíveis para o tratamento adequado dos dados. Boa parte dessa disparidade quantitativa entre
aplicativos destinados ao texto escrito e ao texto falado pode ser atribuída à dificuldade de se
realizar a transcrição fonológica, necessária para que seja possível, por meio da representação
gráfica de fonemas, indicar a pronúncia básica de palavras.

Assim, sob a ótica do processamento computacional de textos, no que diz respeito à
transcrição fonológica e, mais especificamente, à divisão silábica, este trabalho traz à vista uma
discussão a respeito de ferramentas dessa natureza disponíveis e usadas atualmente e enfoca um
aplicativo que realiza esses processos, o Nhenhém silabador (NhS). Para tanto, apresenta-se uma
análise estatístico-fonológico-silábica, isto é, o relatório silábico gerado pelo aplicativo. Os
resultados da análise foram extraídos de dois córpus de distintos gêneros discursivos, o que exige
que se atente também para as disparidades e semelhanças quanto à classificação ordenada das
sílabas mais freqüentes nesses discursos.

O algoritmo computacional utilizado desponta como uma alternativa para se realizar o
processo de silabação fonológica automática. A singularidade do NhS está na interpretação da
transcrição automática grafema-fonema, etapa que precede e norteia a silabação, mas faz parte de
outra ferramenta, o conversor grafema-fonema (g2p) Nhenhém (2008-2013), que também fornece
a marcação da vogal tônica automaticamente, com pelo menos 99% de acerto. Essa interação
permite no mínimo 97% de acurácia ao algoritmo utilizado na separação silábica. A forma como
está estruturada a separação silábica no algoritmo permite preservá-la inclusive em alguns casos
em que a transcrição fonológica é imprevisível, por conta de falta de correspondência entre a
modalidade oral e escrita da língua portuguesa do Brasil.

Para dar conta da amplitude do tema, este artigo organiza-se da seguinte maneira: a
primeira seção traz teoria básica sobre a sílaba em português, considerada importante para a
compreensão das seções posteriores; na segunda seção, apresentam-se e discutem-se algumas
ferramentas computacionais desenvolvidas para trabalho com a sílaba, tanto ortográfica quanto
fonológica; a seguir, destaca-se o NhS; na seqüência, discutem-se os resultados de sua aplicação
prática nos córpus; por fim, apresentam-se as últimas considerações.

2. A SÍLABA: PERSPECTIVA FONOLÓGICA E ORTOGRÁFICA

Antes dos anos 1960, a sílaba já era estudada, mas somente a partir de então se passou a
considerar com mais ênfase unidades maiores das palavras, ou seja, grupos de fonemas. A sílaba
é uma divisão espontânea e profundamente examinada pela fonologia. Seus tipos de estrutura
marcam caracteristicamente as línguas. Não é o fonema, mas sim a sílaba a estrutura fonêmica
elementar (Jakobson 1971). Do ponto de vista fonético, tem sido um árduo problema definir a
sílaba, apesar disso, de maneira geral, a delimitação silábica é nítida em português, embora haja
três casos em que é flutuante (Câmara Jr. 1986, 1997). Trata-se de três contextos de grupos de
vogais em que entra, como primeira ou segunda vogal, uma vogal alta e átona: a) /i/ ou /u/
precedido ou seguido de outra vogal átona (“saudade”, “variedade”); b) /i/ ou /u/ seguido por
vogal tônica (“piano”, “viola”); e c) /i/ ou /u/ seguido por vogal átona em final de vocábulo
(“índia”, “assíduo”). Foneticamente, podem-se entender esses casos como ditongos ou hiatos, em
variação livre, sem oposição distintiva. Fonologicamente, entretanto, há uma fronteira silábica
variável e não significativa.

Até hoje não se chegou a um molde silábico que dê conta de todas as estruturas silábicas
possíveis e, ao mesmo tempo, exclua estruturas não-possíveis na língua portuguesa (Bisol 1989),
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não obstante, os estudos progridem nesse sentido. Câmara Jr. (1997) coloca a sílaba em português
como um conjunto de posições a ser ocupadas por fonemas específicos:

Figura 1: Molde básico da estrutura da sílaba em português brasileiro.

Fonte: Adaptado de Vasilévski, Scliar-Cabral, Araújo 2013.

O esquema da Figura 1 não consegue cobrir todas as especificidades da sílaba em
português brasileiro, dada a dificuldade mencionada, mas é uma referência válida e esclarecedora
da estrutura silábica fonológica básica. Não é objetivo deste artigo detalhar esse tema. Estudos
específicos sobre a sílaba em português já foram realizados por nós (Vasilévski, Scliar-Cabral,
Araújo 2013; Vasilévski 2010, 2011), e sugere-se consultar Câmara Jr. (1997, 1986, 1977, 1975)
e Scliar-Cabral (2003).

Cabe destaque para o processo fonológico denominado sândi ou juntura vocabular externa
(Cagliari 2002), que provoca ressilabação na cadeia da fala, quando a uma palavra terminada por
consoante sucede palavra iniciada por vogal. Por exemplo, as palavras “mulher” e “idosa” →
/mu.̍ λɛR/ e /i.̍ dɔ.sa/, quando pronunciadas em seqüência, ficam [mu.ˈλɛ.ri.ˈdɔ.sa], portanto,
resultam nos vocábulos fonológicos /mu.̍ λɛ/ e /ri.ˈdɔ.sa / (Câmara Jr. 1975, Bisol 2004).

Na ortografia, a sílaba tem sua base na emissão sonora da leitura, e outro fator que
determina essa separação, ou seja, a delimitação silábica, é a translineação – processo realizado
ao separar uma palavra que encerra uma linha durante a escrita (Bergström 2011) –, que se pauta
em um conjunto de regras. Assim, é pertinente esclarecer silabação e translineação. Silabação é a
separação em sílabas de uma palavra, que obedece a sua pronúncia. O critério fonológico rege a
escrita, à medida que procura representar aproximadamente os fonemas por letras e dividir suas
seqüências de acordo com as sílabas, enquanto a apresentação do vocábulo na escrita se faz pelo
critério formal (Câmara Jr. 1986). Translineação é a partição da palavra escrita no fim da linha,
de modo a deixar parte da palavra em uma linha e seu restante em outra. A translineação segue as
normas de divisão silábica, e dentro dessas normas prefere algumas, mas adota outras que nem
sempre estão em consonância com a cadeia da fala (cf. Vasilévski 2010, 2011).

Uma das maiores dificuldades na silabação (na conversão grafema-fonema) refere-se a
palavras com hífen, uma vez que nem todas as regras de interpolação do hífen estão em acordo

{ }/l//r/

V

decliveaclive

ápice

núcleo

gal

C { }/j//w/ |S|
|R|(|S|)/kw/

/gw/

V – vogal; C – consoante; {} – os fonemas dentro das chaves podem ser combinados com o
fonema respectivo à direita ou à esquerda; () – os fonemas dentro dos parênteses podem
ou não ocorrer nesta posição; || – arquifonema; // – fonema
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com a pronúncia. Na escrita, a divisão silábica em fim de linha, por exemplo, é feita por meio do
hífen, o qual também é usado em palavras compostas, nas mesóclises e ênclises (casos em que se
une o verbo ao pronome átono e à partícula “se”, que nessa circunstância pode ser apassivadora
ou índice de indeterminação do sujeito). Assim, o hífen que une as partes da palavra composta e
os pronomes objetos aos verbos também é delimitador de sílaba nesses vocábulos. Disso
decorrem discrepâncias entre fala e escrita, pois se passa ao âmbito da morfologia (para maiores
detalhes, ver Vasilévski 2011).

Desse modo, a interface entre pronúncia e escrita é permeada pela fonologia, mas a escrita
pode adotar convenções que se desviam da fonologia, as quais podem ser, por exemplo,
etimológicas ou decorrentes de acordos internacionais. As convenções da escrita afetam os
sistemas automáticos que nela se baseiam ou dela dependem, como os que serão apresentados
aqui.

3. TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA SÍLABA

Silabadores automáticos têm sido desenvolvidos, e vários deles baseiam-se
exclusivamente na escrita, o que é perfeitamente válido, dependendo de sua finalidade. Essa
opção elimina alguns problemas, mas causa outros, que limitam o desempenho desses programas.
Alguns desses problemas decorrem de não se considerar o critério fonológico. Para se
desenvolver um separador de sílabas automático, cuja entrada seja gráfica, cabe valer-se de um
contraponto entre a sílaba fonológica e a convenção escrita, e há de se lidar com situações
adversas que essa decisão pode trazer na prática. Uma vez que o critério fonológico rege a escrita
e, mais ou menos, a divisão silábica na língua escrita, que é uniforme no território nacional, cabe
considerar uma tradução fonológica, e não fonética, das palavras (Vasilévski 2010, Matte et al.
2006). No entanto, sendo a correspondência entre fala e escrita nem sempre privilegiada nos
sistemas alfabéticos, essa decisão também pode gerar alguns problemas na divisão silábica
automática, como a mencionada questão do hífen como delimitador de sílaba ortográfica, mas
não fonológica, que mascara a divisão silábica e se reflete em um silabador automático,
reduzindo sua eficiência.

A construção de aplicativos destinados a realizar a separação silábica de texto escrito em
língua portuguesa não chega a ser um processo complexo, aliás, essa construção foi descrita, por
exemplo, por Gouveia e Teixeira (2000). Trata-se de um processo exeqüível, respeitando-se
apenas sete regras (ver Bergström 2011), mas nem sempre essa tarefa é realizada facilmente.
Alguns programas com essa finalidade conseguem êxito na translineação apenas de sílabas
simples. Quando ocorrem letras intra-sílaba que não têm correspondente na fala, os algoritmos se
perdem, devolvendo silabação incorreta. Por exemplo, as letras que representam consoantes
velares, “q” e “g”, seguidas de “u” na escrita, provocam erros em vários silabadores, mesmo nos
baseados na escrita, pois eles tendem a separar a seqüência “qu”/“gu”+vogal. É o que ocorria
com um programa disponibilizado na rede mundial, que devolvia a saída is.qu.ei.ro. para a
entrada “isqueiro” (apud Vasilévski 2011). Tal fato é conseqüência de se basear o silabador em
gramáticas escolares (tradicionais, que são na verdade manuais da língua escrita), por exemplo,
que não consideram a fala.

Quando se quer realizar a separação silábica do texto falado, faz-se necessário o uso de
regras fonológicas. No âmbito da fonologia, a sílaba é a unidade superior, na qual os fonemas
(vogais e consoantes) se combinam para funcionar na enunciação (Câmara Jr. 1997), apesar
disso, a observação teórica da sílaba é recente na fonologia (Idem).
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Estudos sobre o processo de silabação automática de palavras são comuns em várias
línguas. Na espanhola, por exemplo, esses estudos possibilitaram a criação de vários aplicativos
(Mestre 1999). Para a língua portuguesa, apenas alguns trabalhos, como os de Matte et al. (2006),
Gouveia e Teixeira (2000), Amorim e Fernandes (2008) e Vasilévski (2010) extrapolaram a etapa
teórica e abordaram a criação de uma ferramenta silábica computacional. Em relação à conversão
grafema-fonema, destacam-se, por exemplo, para português do Brasil, o Nhenhém (Vasilévski
2008, 2012) e o gɾɐfˈɔnɘ (Candeias e Perdigão 2008), para português europeu.

A reprodução em meio eletrônico das regras que compõem o processo de translineação –
que rege a separação silábica ortográfica, como dito – já foi objeto de estudo por Gouveia e
Teixeira (2000) e Amorim e Fernandes (2008). O algoritmo apresentado nesses estudos é regido
pelo sistema canônico,1 orientado à escrita do Português Europeu (PE). Gouveia e Teixeira
(2000) também descrevem um modelo de algoritmo para a separação silábica do texto falado.
Para o PB, um estudo que também aborda a separação silábica, porém, tendo como único objeto
de estudo o texto falado, foi descrito por Matte, Meireles e Fraguas (2006).

Nesses casos, os autores utilizaram um conjunto de caracteres resultantes de uma
transcrição grafema-fonema. O trabalho europeu é feito a partir da coleta da transcrição
fonológica gerada por um conversor de fala. A técnica relatada consiste na adaptação das regras
canônicas usadas pelos autores na separação do texto escrito – etapa previamente concluída em
relação à separação do texto falado – para, então, aplicar as devidas correções. Gouveia e
Teixeira (2000:1) desenvolveram um algoritmo específico para lidar com a divisão silábica
automaticamente:

[...] O algoritmo de separação silábica foi concebido para aplicação em duas
situações distintas: na primeira é aplicado ao texto escrito e na segunda à
sequência de fonemas realmente produzidos na locução desse mesmo texto.
Cada uma das aplicações está envolta nas suas peculiaridades e dificuldades [...].
No primeiro caso, consegue-se uma taxa de erro de 0,006% e no segundo caso
uma taxa de erro de 0,89%. O algoritmo baseia-se na consideração de sílabas
dos tipos V, VC, VCC, CV, CVC, CCV e CCVC, sendo V uma vogal ou
ditongo e C uma consoante, que se admite cobrirem todas as sílabas existentes
em português.

Esses autores baseiam-se na Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e
Cintra (1997), e em outros autores que tratam da língua escrita. A transcrição é feita em
caracteres Sampa.

A divisão silábica é aplicada [...] a duas situações [...]. Na primeira situação,
pretendemos aplicar o algoritmo da divisão silábica ao texto escrito. Na segunda
situação, para efeito de estudo prosódico, foi gravada, em sala insonorizada com
boas condições acústicas, a fala resultante da leitura com pronúncia tensa dos
textos escritos. Posteriormente, foi feita a identificação e marcação
(etiquetagem) da sequência de fonemas, em código SAMPA [...] usando para o
efeito software apropriado e etiquetadores treinados [...] (Gouveia e Teixeira
2000:3).

1 Sistema em que se considera a não-existência de sílaba em português além do conjunto {V, VC, VCC, CV, CVC,
CCV, CCVC}, sendo V vogal ou ditongo e C consoante.
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Nesse trabalho, relatam-se obstáculos à silabação, provocados pelo resultado da
transcrição fonológica: “O maior problema ocorre devido à supressão de muitas vogais, dando
origem a seqüências de consoantes pertencentes a sílabas diferentes, assim, complicando, de
sobremaneira, a correcta identificação de sílabas de acordo com o texto lido” (Gouveia e Teixeira
2000:6).

Amorim e Fernandes (2008) também desenvolveram um algoritmo utilizando os conceitos
da gramática de Cunha e Cintra (ed. 2002), na verdade, esses autores aplicaram as regras
formalizadas por Gouveia e Teixeira (2000) com as devidas adaptações. Os autores transcrevem
as regras dessa gramática e então o tratamento dado a cada um delas em ambiente computacional.
Por exemplo, ao descrever a implementação do programa, dizem os autores:

A implementação do projecto foi efectuada na linguagem de programação C
com o auxílio da ferramenta Visual Studio 2005 da Microsoft, sendo o código
compilado usando o compilador da mesma ferramenta. A implementação deste
código encontra-se dividida por 4 ficheiros distintos, são eles:
 O ficheiro main.cpp, contém a função principal do programa, função

void main(), a qual invoca as principais funções declaradas no ficheiro
Funcoes.h e definidas no ficheiro Funcoes.cpp.

 O ficheiro Constantes.h contém a declaração de constantes usadas no
programa.

 O ficheiro Funcoes.h contém os cabeçalhos das funções implementadas
no ficheiro Funcoes.cpp.

 O ficheiro Funcoes.cpp contém a implementação de todas as funções
referentes ao programa.

(Amorim e Fernandes 2008:10)

Trata-se de um programa totalmente desenvolvido por cientistas da computação, sem
envolvimento de lingüistas. Os autores associaram as regras gramaticais a constantes (seqüência
de caracteres que representa um endereço de memória):

Ficheiro Constantes.h
Este ficheiro foi criado apenas para definir as constantes a usar no projecto.
Para evitar qualquer confusão com os caracteres gráficos do texto original,
foram usados os caracteres da tabela ASCII estendida (caracteres entre o código
128 e o 255) para as constantes que passam a representar os encontros
consonantais referenciados e os outros grupos de grafemas que a seguir se
descrevem. As constantes aqui existentes podem repartir-se em cinco grupos:
 Consoantes inseparáveis;
 Vogais inseparáveis;
 Vogais acentuadas e c com cedilha (ç e Ç);
 Representantes de maiúsculas;
 Símbolo que representa a separação silábica ( ·  ).

(Amorim e Fernandes 2008:11)

Em conclusão, relatam os autores:

A aplicação do algoritmo desenvolvido foi testada com um texto composto por
11450 palavras que nos foi facultado pelo orientador do projecto. No entanto,
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depois de retiradas as palavras repetidas, o texto ficou com um total de 3113
palavras. A divisão silábica foi previamente feita de modo manual, servindo
depois para comparação com os resultados obtidos pelo algoritmo. Ocorrendo
apenas um erro (na palavra cairemos) chegou-se a uma taxa de acerto de
99,968%. [...] os resultados obtidos excederam as nossas expectativa. Ainda
assim, a excelente taxa de acerto que se conseguiu para o texto de teste não é
suficiente para podermos afirmar que o algoritmo tenha sempre este grau de
infalibilidade, pois esse texto é uma pequena amostra da totalidade das palavras
do português europeu (Amorim e Fernandes 2008:23).

Note-se que a pronúncia da palavra “cairemos” encaixa-se no caso flutuante ditongo-hiato
descrito por Câmara Jr.: /kaϳ.ˈre.muS/ ou /ka.i.ˈre.muS/. Ainda, as palavras “que contenham hífen
no meio são interpretadas pelo algoritmo como duas palavras distintas, procedendo à sua normal
separação silábica e mantendo o hífen no seu lugar original” (Amorim e Fernandes 2008:17). O
algoritmo não trabalha com intensidade da sílaba.

Já a equipe brasileira utiliza um aplicativo externo chamado Ortofon (ver Albano e
Moreira 1996) para realizar a transcrição fonológica do texto escrito, a ser aplicada no programa
denominado SilWeb, baseado em regras lingüísticas:

O SilWeb depende de uma prévia transcrição fonológica, fornecida pelo
programa Ortofon [...], o que também permite que as buscas no banco de dados
sejam providas de síntese de fala pelo programa Aiuruetê, baseado na
transcrição do Ortofon. Em linhas gerais, o programa SilWeb consiste numa
ferramenta para o sistema de buscas no banco de dados, possibilitando a busca
por máscaras (consoante, vogal e semivogal), bem como determinando a posição
do acento lexical na palavra e o número de sílabas (Matte, Meireles e Fraguas
2006:33).

Os autores também detalham a teoria que norteou o desenvolvimento do programa. Os
princípios teóricos, ou seja, os autores, por eles usados também são adotados por outros
pesquisadores da área.

O programa SilWeb foi criado a partir de uma teoria lingüística clássica da
sílaba que diz que as vogais formam o centro sonoro da sílaba. Tal teoria tem
como um de seus precursores o lingüista dinamarquês Otto Jespersen [...]
Joaquim Mattoso Câmara Jr., um dos maiores expoentes da lingüística brasileira,
fez a aplicação dessa teoria ao português, [...]. Nossa análise lingüística baseia-
se, principalmente, nos princípios ali introduzidos (Matte, Meireles e Fraguas
2006:43).

A entrada de dados e o resultado de seu processamento pelo SilWeb ocorrem da seguinte
maneira:
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Figura 2: Análise fonológico-silábico-acentual de uma palavra escrita em Ortofon.

Fonte: Matte, Meireles e Fráguas 2006:47.

Os autores justificam o tipo de entrada aceito pelo SilWeb da seguinte forma:

O primeiro resultado prático dessa opção foi a discussão a respeito do tipo de
escrita de entrada para um analisador silábico-acentual, ou seja, ortográfica,
fonológica ou fonética. Embora a escrita ortográfica seja a mais acessível à
totalidade dos pesquisadores, do ponto de vista fonético-fonológico ela não é
adequada, visto que, para tal tipo de análise, são necessárias distinções sonoras
no léxico mais precisas. Considere-se que nos dicionários eletrônicos Aurélio e
Houaiss não há a possibilidade de buscar, por exemplo, somente palavras
proparoxítonas, informações muitas vezes necessárias a certos desenhos
experimentais (Matte, Meireles e Fraguas 2006:36).

A seguir, os autores defendem o uso do formato Ortofon, contrapondo fala e escrita:

A escrita fonética seria, do ponto de vista computacional, a mais pertinente por
ser mais específica a cada caso e, portanto, por princípio, aquela com as regras
menos vulneráveis na relação escrita/fala. Um aplicativo não teria o menor
problema em manipular os caracteres do Alfabeto Fonético Internacional (IPA),
contemplados pelo código ASCII, mas, do ponto de vista lingüístico, seria uma
incoerência completa fazer uma transcrição IPA de um corpus escrito e não
falado. Essa restrição deve-se à ampla gama de possibilidades de realização de
um mesmo fonema, que não depende somente de fatores intrínsecos como o
contexto fonológico, mas também de fatores extrínsecos como o dialeto e as
características pessoais do falante. Sendo assim, embora a transcrição fonética
pudesse representar uma comodidade até para o pesquisador, consistiria, a
rigor, em uma arbitrariedade insustentável do ponto de vista científico. Assim, a
escrita adequada para tal análise seria, sem dúvida, uma transcrição fonológica
feita a partir da escrita ortográfica, tal como aquela proposta pelo Ortofon
(Idem).
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A respeito disso, cabe lembrar que o advento da fonologia, sobretudo pelo Círculo de
Praga, tornou possível uma transcrição da fala que conserve apenas os traços básicos dos sons de
uma língua, aqueles que, independentemente da variação sociolingüística, são preservados, ou
seja, aqueles que nos fazem compreender a fala de um brasileiro, por exemplo, não importa a
região do país de onde ele venha. Do ponto de vista lingüístico-científico, não se sustenta estudar
a fala com base na ortografia ou numa transcrição ortográfica, e sim com base em caracteres do
alfabeto internacional. Uma transcrição em conformidade com o IPA pode ser analisada
facilmente por qualquer pesquisador, em qualquer lugar do mundo. No entanto, o formato
Ortofon é específico e somente faz sentido para quem o conhece, pois a escrita do Ortofon não é
necessariamente conforme ao IPA. Ainda, cabe salientar que qualquer texto escrito é feito para
ser lido, e a leitura (descodificação), mesmo silenciosa, baseia-se na oralidade, pois “ouvimos”
nossa voz quando lemos em silêncio. Por fim, nossa experiência mostra que não é tão fácil para o
computador “manipular” os caracteres do alfabeto internacional, pois isso depende de muitos
ajustes na programação, sobretudo porque tais caracteres devem funcionar nas regras vocabulares
de uma dada língua, e não isoladamente, e isso implica uma série de experimentos e decisões.

Voltando aos autores, após a conclusão do projeto temático, o SilWeb foi adaptado à
unidade V-V. Essa unidade está baseada no conceito de P-center (Marcus 1981), e vai do início
de uma vogal ao início da próxima.

As regras que orientam a análise feita pelo programa são:
a) Ataque silábico (Ca

- se o caractere for consoante e Cb

- se for consoante e não ‘h’);
b) Máscara da primeira vogal (Vc

- analisa se a vogal é plena ou reduzida);
c) Ditongo crescente ou tritongo (Vd

- regra para ditongos:
permanece na mesma sílaba se a vogal anterior não for reduzida);
d) Regra para vogais abertas (inclui o caractere “h” na sílaba sem contar novo
componente);
e) Regra da vogal acentuada (verifica a presença da marca de tônica: “‘“ e a
inclui sem contar novo componente);
f) Regra da vogal nasal (Ce);
g) Regra dos arqui-segmentos (Ce);
h) Regra da consoante de coda (Ce ou f);
i) Regra de ditongo com componente nasal ou tritongo, componente vocálico
final (Sg); e
j) Regra de consoante de coda em fim de palavra (Cf ou h).

(Matte, Meireles e Fraguas 2006:44-45)

Em conclusão, os autores argumentam:

Tendo em vista a organização extremamente coesa e lingüisticamente embasada
do programa, assim como uma programação estruturada coerentemente com
essas premissas, a implementação do SilWebVV não requer maiores discussões,
pois consiste unicamente em deslocar o bloco de análise do ataque silábico para
o final da seqüência, o que vai incorrer em poucas adaptações do programa
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original. Não cabe, porém, discutir esse procedimento no escopo do presente
artigo (2006:48).

Os autores também relatam obstáculos à silabação, provocados pelo resultado da
transcrição:

A utilização da ferramenta [...] requer conhecimento da escrita do Ortofon [..] A
escrita ortográfica, na maioria dos casos, incorrerá em erro, tal como em
“antena”, que resultará [oxítona], pois o último “a” seria escrito pelo Ortofon
como reduzido (A) e, conseqüentemente, errando o número de pretônicas e
postônicas. Além disso, a silabificação também resultaria errada: a-nte-na, pois o
/n/ de coda deveria ser transcrito maiúsculo (2006:46).

Outro artigo relata o uso do SilWeb no programa SetFon, que é “um sistema de
informação Web livre para coleta de dados em pesquisas sobre a fala” (Matte, Ribeiro e Meireles
2011:8).

O ponto de partida do Setfon foi o programa SilWeb, originalmente concebido
para retornar, para cada palavra e para cada sílaba, sua classificação acentual. O
trabalho com UML, embora não tenha sido levado a termo, possibilitou um
algoritmo enxuto e compatível com outras aplicações, algumas das quais
acabaram por ser incorporadas ao programa. [...] a programação foi feita com
base nos estudos fonológicos de Mattoso Câmara (1970) e as regras foram
organizadas de maneira a analisar, com 99% de acerto, qualquer palavra do
Português Brasileiro [...] ou logatoma que siga as regras fonotáticas do PB. O
programa aproveitou sua estratégia de análise por caracteres e vizinhos para
retornar, também, as sílabas e as máscaras consoante-vogal e consoante-vogal-
semivogal (2011:13).

Uma dessas aplicações mencionadas é o OrtoSil, segundo os autores, um programa
próprio para conversão de dados ortográficos em fonológicos, criado com o intuito de facilitar a
utilização do SilWeb para a comunidade científica. Nesse programa, são feitas várias redefinições
dos símbolos fonológicos.

Uma versão beta do O SetFon está disponível para baixa na Web, e sua ferramenta
OrtoSil foi testada por nós. Apesar de constatarmos alguns problemas de transcrição (por
exemplo, a palavra “alguma” retorna a transcrição /a'LgmA/ e a segmentação /a'L.g.mA/,
enquanto o Nhenhém silabador retorna /aw.ˈgu.ma/), ressalta-se o mérito dos autores, sobretudo
porque a identificação da sílaba mais intensa da palavra retorna correta na imensa maioria dos
casos. O programa funciona razoavelmente bem, dentro do conjunto de ferramentas a que
pertence e na finalidade com a qual foi feito. A Figura 3 traz um exemplo de uso do OrtoSil.
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4. Nhenhém Silabador

O Nhenhém silabador (NhS) faz parte de um pacote de aplicativos lingüístico-
computacionais, o Laça-Palavras (Vasilévski e Araújo 2011-2014). Seu algoritmo foi organizado
a partir das regras do gerativismo fonológico (Chomsky e Halle 1968), aplicadas ao sistema
alfabético do Brasil (Scliar-Cabral 2003), mas se apóia principalmente na orientação
estruturalista (Câmara Jr. 1997, 1986, 1977, 1975).

Em um pacote de ferramentas integradas, o silabador utiliza o processo de transcrição
grafema-fonema executado pelo próprio conversor Nhenhém, o que retorna altíssimo percentual
de acerto, de modo que a transcrição por ele realizada não requer muitas correções, pois o erro
refere-se ao que não pode ser previsto no sistema da língua. Assim, os 4% de erro ocorrem, em
sua maioria, em casos como abertura da vogal. Por exemplo, a palavra “inglaterra” retorna
/ĩ.gla.ˈte.ʀa/ em vez de /ĩ.gla.ˈtɛ.ʀa/. Apesar disso, esse tipo de falha não prejudica a separação
silábica, porque a estrutura da sílaba não se altera. Ainda, o processo de transcrição distingue
adequadamente vogais, semivogais, arquifonemas e consoantes, permitindo taxa quase nula de
ambigüidades na conversão. Cabe lembrar que o NhS, apesar de tratar de língua falada
(fonologia, representação fonológica), trabalha a partir da língua escrita padrão. O conversor para
português europeu mencionado, o gɾɐfˈɔnɘ, trabalha da mesma forma – inclusive, ambos
fornecem a prosódia da palavra –, mas ainda não faz silabação, por conta da forma como estão
estruturadas suas regras de processamento. O Nhenhém usa para transcrição os caracteres do
alfabeto fonético internacional, presentes nas fontes Unicode.

Como mencionado, o OrtoSil foi testado por nós, e cabe uma comparação entre o
tratamento aos dados feito pelo Nhenhém silabador e o OrtoSil:

T = sílaba tônica; P = sílaba pós-tônica

Figura 3: Processamento da entrada “cara” pelo OrtoSil.
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Quadro 1: Comparação entre Câmara Jr. e as saídas do OrtoSil e Nhenhém silabador

Câmara Jr. OrtoSil NhS Ex. saída OrS2 Ex. saída NhS
/ɲ/ nh /ɲ/ /nhoh'kE/ /̍ ɲɔ.ki/
/l/ e /w/ I ou L /l/ e /w/ /la'/, /maL/ /̍ la/, /maw/
/ʎ/ lh /ʎ/ /lha'mA/ /̍ λã.ma /
|N| N ~ /masa'N/ /ma.̍ sã/
|S| S |S| /pa'S/ /paS/
/r/ R /r/ /ka'Ra/ /̍ ka.ra/
/d/ d ou D /d/ /da'/, /aDmini'StRA/ /̍ da/, /a.dʲ.mi.ˈniS.tra/
/ɛ/ eh /ɛ/ /eh'/ /̍ ɛ/
/ɔ/ oh /ɔ/ /soh'/ /̍ sɔ/
/ʒ/ Zh /ʒ/ /zha'/ /̍ ʒa/
/ʃ/ Sh /ʃ/ /sha'/ /̍ ʃa/
/g/ g ou G /g/ /aga'/, /aGnoh'StIkO/ /a.ˈga/, /a.gʲ.ˈnɔS.ti.ku/
/k/ k ou K /k/ /ka'/, /pa'KtO/ /ka/, /ˈpa.kʲ.tu/

Pelo Quadro 1, observa-se que, apesar de tentarem usar o mesmo suporte teórico, as
saídas de ambos os programas são diferentes, embora as entradas sejam iguais, isto é,
ortográficas. Três dessas diferenças são: 1) o NhS usa somente caracteres do alfabeto fonológico
em sua transcrição, e o OrtoSil não; 2) o NhS marca a sílaba mais intensa, e posiciona o marcador
antes dessa sílaba, enquanto, no OrtoSil, “o [marcador de] acento sempre vem após a vogal,
mesmo se a sílaba for fechada” (Matte, Ribeiro e Meireles 2011:10); 3) o NhS devolve a palavra
inteira (ou o texto inteiro) dividida em sílabas, e o OrtoSil devolve as sílabas da palavra, cada
uma em uma linha diferente (cf. Figura 3).

Na primeira versão do conversor Nhenhém (2008), a marcação da intensidade da palavra
era feita da mesma forma, mas, a partir da inserção do silabador (2010), a marcação foi deslocada
para a antes do início da sílaba mais intensa.

Em vários trabalhos, foram expostos os princípios de funcionamento do programa, de
forma que não cabe reexpô-los aqui (ver Vasilévski 2010, 2011; Vasilévski, Scliar-Cabral e
Araújo 2013; Vasilévski e Araújo 2013). Apresenta-se aqui o procedimento de silabação; a
edição de transcrição, procedimento que ainda não foi abordado em estudos; uma análise
silábico-prosódica dos dados, apoiada no relatório estatístico gerado pelo programa; e uma
comparação dos resultados dessa análise com a análise de outro texto.

4.1. O algoritmo separador silábico automático

O algoritmo silabador funciona da forma que segue. O marcador da separação fonológica
é o ponto (.). O NhS realiza a separação silábico-fonológica a partir de um processo de repetição,
percorrendo os fonemas pertencentes a cada palavra, no sentido em que realizamos o processo de
leitura, ou seja, da esquerda para a direita. Antes desse processo, os fonemas são classificados
como vogal (V), arquifonema (A), semivogal (S) ou consoante (C). Apesar disso, esse silabador
não se baseia na tipificação silábica canônica, ou seja, em composições preestabelecidas de

2 Essas palavras são, respectivamente: nhoque, lá, mal, lhama, maçã, paz, cara, dá, administra, é, só, já, chá, agá,
agnóstico, cá, pacto.
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consoantes e vogais, mas sim na forma fonológica dos vocábulos – que corresponde à tradução
de o que seria sua pronúncia geral –, para depreender os limites da sílaba (Vasilévski 2011).

Um fonema não classificado como consoante é considerado candidato a separador
(delimitador) silábico, dessa forma, se ele for confirmado como separador silábico, será inserido
o marcador que determina a fronteira silábica à direita dele. A mudança de candidato para
legítimo separador ocorrerá ao classificar-se o fonema como consoante ou vogal e ele suceder um
fonema candidato. Esse processo é ilustrado na Figura 4.

4.2. Extração dos dados: edição e comparação de resultados

Para realizar a comparação entre dados silábicos, a partir do NhS, optou-se por utilizar
dois córpus, advindos cada um de um tipo de discurso diferente. O primeiro já foi testado e
publicado (Vasilévski, Scliar-Cabral e Araújo 2013). Os dados de entrada foram seis textos
jornalísticos originalmente escritos, convertidos pelo NhS, dos quais se extraíram os padrões

Figura 4: Fluxograma do algoritmo que insere o marcador de separação silábica.
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silábicos do português brasileiro. O segundo córpus, aqui analisado para comparação com o
primeiro, é a transcrição de uma entrevista concedida, ou seja, é um discurso originalmente oral,
apesar de editado pelo entrevistador e disponibilizado de forma ortográfica e on line, no jornal
Folha de S. Paulo, em 2010.

Como há casos de impossível previsão quanto à transcrição fonológica a partir de um
texto escrito – um exemplo disso é a palavra “arremesso”, que tem pronúncia diferente,
dependendo do contexto, ou seja, se for um verbo (/a.ʀe.ˈmɛ.su/), o segundo “e” é aberto,
diferentemente de quando for um substantivo (/a.ʀe.ˈme.su/) – o resultado da transcrição
fonológica passa por um processo de revisão (Figura 5), a fim de corrigir essas
imprevisibilidades, que por ora não são resolvidas automaticamente. Com a inteiração de áreas, é
possível reduzir muitas dessas imprevisibilidades. Uma regra morfofonológica resolveria tal
imprevisão em alguns casos, pois, considerando fatos como se há pronome ou artigo antes de
“arremesso”, o programa deduziria a abertura ou não da vogal. Por ora, o programa traz um
recurso para correção pelo usuário dos casos dessa natureza. É um formulário que abre o texto
convertido com um teclado fonológico, que disponibiliza caracteres para substituição:

O texto da entrevista foi convertido e a conversão foi refinada manualmente. Após a etapa
de ajustes, foi aplicado ao córpus o algoritmo silabador, e então gerado o relatório estatístico-
silábico-prosódico.

4.3. O relatório silábico

A criação do relatório silábico é realizada a partir da leitura de um arquivo de texto que
contém o resultado da separação silábico-fonológica (cf. Figura 6) de todo o conteúdo do córpus
de entrada.

Figura 5: Correção manual de vogal da palavra /ĩ.gla.ˈt ɛ.ʀa/.
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O processo de geração do relatório pode ser resumido nos seguintes passos:
i) Criar uma lista distinta das sílabas presentes;

ii) Contar quantas vezes ocorre cada sílaba;
iii) Ordenar a lista decrescentemente conforme a quantidade de ocorrências;
iv) Exportar os dados para um documento PDF;

Esse relatório exibe os valores referentes a cada sílaba, decrescentemente classificados
conforme a freqüência.

As sílabas átonas são classificadas como (T0), e a sílaba tônica é classificada conforme
sua posição na palavra (T4, T3, T2 ou T1), em que T1 é a última sílaba da palavra e T4, a quarta-
última (Quadro 2).

Quadro 2: Classificações possíveis para a intensidade

Exemplo Classificação tônica
glo.ba.li.za.ˈsãw T1 (oxítona)
ʀe.ˈkuR.suS T2 (paroxítona)
ˈprɛ.vi.a T3 (proparoxítona)
ˈɔ.bʲ.vi.u T4 (quarta-última)

A Tabela 1 exibe um resumo dos resultados obtidos pelo NhS, tendo como entrada o texto
da entrevista. Enquanto o córpus jornalístico contém 628 tipos de sílabas e 33.960 sílabas
(Vasilévski, Scliar-Cabral e Araújo 2013:424), a entrevista contém 591 tipos de sílaba e 19.243
sílabas.

Figura 6: Parte do conteúdo do arquivo criado a partir da separação silábico-fonológica.
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Tabela 1: Resumo do relatório silábico-fonológico-prosódico da transcrição da entrevista

Ordem Sílaba Ocorrências Classificação tônica PercentualT0 T1 T2 T3 T4
1 /a/ 979 852 12 112 3 0 5,088%
2 /u/ 624 497 0 127 0 0 3,243%
3 /di/ 561 509 1 50 1 0 2,915%
4 /ki/ 524 494 25 5 0 0 2,723%
5 /du/ 416 406 0 9 1 0 2,162%
6 /ti/ 413 322 0 90 1 0 2,146%
7 /si/ 414 363 2 37 11 0 2,151%
8 /nãw/ 377 2 375 0 0 0 1,959%
9 /i/ 374 243 32 99 0 0 1,944%

10 /ɛ/ 343 0 332 1 10 0 1,782%
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
591 /λow/ 1 0 1 0 0 0 0,005%

Totais: 19.243 12.710 2.700 3.531 296 4 100%

Transformando-se a Tabela 1 em gráfico (Figura 7), mais bem se visualizam as
proporções das classificações de tonicidade, e seu padrão seqüencial: T4 < T3 < T1 < T2 < T0.
Cabe lembrar que os monossílabos elevam a quantidade de palavras oxítonas.

T2
3.531

18,35%

T0
12.710
66,06%

T4
4

0,02%T3
296

1,54%

T1
2.700

14,03%

Figura 7: Gráfico com a proporção das classificações silábicas na transcrição da entrevista.

Levando-se em conta apenas as sílabas em que há marcador de tonicidade, ou seja, as
sílabas classificadas como T1, T2, T3 ou T4, obtiveram-se os seguintes resultados:
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Tabela 2: Resumo dos dados da entrevista, quanto às sílabas tônicas

Ordem Sílaba Ocorrências Classificação tônica Percentual
T1 T2 T3 T4

1 /ˈnãw/ 375 375 0 0 0 5,74%
2 /ˈɛ/ 343 332 1 10 0 5,25%
3 /ˈe/ 210 0 210 0 0 3,22%
4 /ˈsãw/ 156 156 0 0 0 2,39%
5 /ˈta/ 147 88 55 4 0 2,25%

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
219 /ˈλow/ 1 1 0 1 0 0,02%
Totais: 6.531 2.700 3.531 296 4 100%

O córpus da entrevista contém 6531 sílabas tônicas, sendo a maioria paroxítona, seguida
das oxítonas, então, vêm as proparoxítonas e as quartas-últimas. O córpus jornalístico não foi
submetido a esse tratamento.

4.4. Análise dos resultados

O estudo com o córpus jornalístico demonstrou os padrões silábicos do português
brasileiro, levando em conta a freqüência com que as sílabas ocorrem. A Tabela 3 a seguir
resume esses padrões:

Tabela 3: As 10 sílabas mais freqüentes de cada texto do córpus jornalístico

Sil. Q % Sil. Q % Sil. Q %
/a/ 303 4,74% /a/ 233 4,38% /a/ 316 4,52%

T /di/ 243 3,80% T /di/ 179 3,37% T /di/ 248 3,55%
e /si/ 218 3,41% e /si/ 168 3,16% e /si/ 225 3,22%
x /u/ 212 3,31% x /ti/ 156 2,94% x /ti/ 180 2,57%
t /ta/ 180 2,81% t /du/ 140 2,63% t /se/ 164 2,34%
o /tu/ 173 2,70% o /ta/ 128 2,41% o /du/ 155 2,22%

/du/ 168 2,63% /u/ 127 2,39% /da/ 153 2,19%
1 /ti/ 167 2,61% 2 /ra/ 104 1,96% 3 /ta/ 148 2,12%

/mẽ/ 154 2,41% /kõ/ 102 1,92% /u/ 148 2,12%
/i/ 118 1,84% /i/ 95 1,79% /ra/ 142 2,03%
/di/ 167 4,91% /a/ 269 5,65% /a/ 424 5,98%

T /a/ 165 4,85% T /ti/ 147 3,09% T /di/ 304 4,29%
e /si/ 110 3,23% e /di/ 145 3,05% e /si/ 260 3,67%
x /ka/ 94 2,76% x /si/ 136 2,86% x /ti/ 185 2,61%
t /ti/ 84 2,47% t /i/ 111 2,33% t /da/ 150 2,12%
o /da/ 79 2,32% o /u/ 105 2,21% o /u/ 144 2,03%

/u/ 77 2,26% /du/ 104 2,19% /i/ 128 1,81%
4 /ri/ 63 1,85% 5 /tu/ 97 2,04% 6 /ta/ 114 1,61%

/i/ 60 1,76% /ʀe/ 96 2,02% /du/ 111 1,57%
/ta/ 53 1,56% /na/ 94 1,98% /tu/ 108 1,52%

Fonte: Vasilévski, Scliar-Cabral e Araújo 2013.

Fonte: Vasilévski, Scliar-Cabral e Araújo, 2013.
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Com base nesses dados, os autores criaram uma tabela com as 10 sílabas mais freqüentes
do português brasileiro, transcrita a seguir:

Tabela 4: As 10 sílabas mais freqüentes do português brasileiro

Observa-se que sete dentre as 10 sílabas mais freqüentes estão presentes nos dois córpus
analisados (tabelas 1 e 4). Curiosamente, as sílabas que não coincidem (/ki/, /nãw/, /ɛ/) não
aparecem nem na Tabela 3. Uma verificação nas palavras do córpus pode elucidar as causas
disso, mostrar, por exemplo, se essa diferença está relacionada à organização, estrutura do texto
ou ao gênero. Dados o objetivo deste estudo e suas limitações de tamanho, a explicação e
discussão desse fato devem ser objeto de novo estudo.

A partir da análise feita, considera-se que este estudo confirma os padrões silábicos do
português brasileiro anteriormente descritos – levando-se em conta a freqüência –, a partir de
córpus. Assim, estabelece a eficiência da ferramenta descrita, o Nhenhém silabador, naquilo a
que se propõe. A prosódia da palavra (sílaba mais intensa) pode ser abordada a partir do
silabador, como ficou esclarecido e demonstrado, e essa função do algoritmo abre espaço para
estudos nessa área, os quais são realmente escassos.

O processo de reversão da separação silábica – processo que retornará a separação
ortográfica – está em sua fase final de ajustes, e esse será tema de futuros trabalhos. Verifica-se
neste artigo que, apesar de não extrapolarem a língua escrita, nem mesmo as regras de
translineação são facilmente automatizadas.

Os clíticos entram na análise silábica, por também terem sílabas, obviamente. Essas
palavras causam distúrbio na decodificação, apenas quando se trabalha com a prosódia. Assim,
uma das questões a ser abordadas propriamente ainda se refere aos clíticos, cujo tratamento
precisa ser finalizado, mas discussões sobre esse aspecto têm sido feitas. Palavras de uma sílaba
apenas, clíticos ou não, e que não contêm acento gráfico não recebem marca de prosódia no
programa. Uma das opções é fazer uma lista de palavras em que não se aplica prosódia, pois são
poucas em português, contudo, acredita-se ser possível uma solução por regras, mas então se
deve extrapolar a fonologia e conjugá-la com a morfologia. Essa questão será abordada na
continuidade do desenvolvimento dos programas.

Ordem Tipos
silábicos Ocorrências %

1 /a/ 1.710 5,04%
2 /di/ 1.286 3,79%
3 /si/ 1.117 3,29%
4 /ti/ 919 2,71%
5 /u/ 813 2,39%
6 /du/ 722 2,13%
7 /ta/ 694 2,04%
8 /da/ 642 1,89%
9 /i/ 631 1,86%

10 /tu/ 612 1,80%
628 33.960 100%

Fonte: Vasilévski, Scliar-Cabral e Araújo 2013.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de haver estudiosos e empresas que trabalham com análise fonético-fonológica
automática, ainda é pequeno o número de trabalhos nessa área, bem como os avanços são lentos e
seus resultados demandam ainda muitas correções e ajustes. Sabe-se de outros programas para
transcrição fonética em português além dos expostos aqui, todavia, há pouco material
disponibilizado sobre eles, o que impossibilita sua análise e dificulta sua divulgação e seu uso. A
divisão silábica, inclusive ortográfica, ainda se apresenta como barreira a tais estudos e há mais
trabalhos com conversão grafema-fonema do que com a sílaba fonológica. Nesse sentido, têm
ocorrido progressos no português do Brasil, posto que, dentre outros trabalhos, há um silabador
fonológico para essa língua, o qual apresenta ótima acurácia e permite a extração de dados
significativos para a descrição do português brasileiro, além de outros que adotam diferentes
metodologias, mas conseguem resultados razoáveis.

É de grande auxílio ao processo da divisão silábica automática a prévia execução de uma
ferramenta conversora de grafema para fonema, permitindo assim a investigação da língua falada,
a partir de dados primários escritos. O aplicativo enfocado, o Nhenhém silabador, processa textos
inteiros e devolve o resultado no mesmo formato, mas com caracteres fonológicos, permitindo a
análise estatística de discursos, o estudo de padrões silábicos e acentuais com base em córpus,
enquanto os outros silabadores processam apenas uma palavra por vez.

Quanto à análise dos dados do relatório mostrado, é possível concluir que textos de
gêneros textuais distintos, mesmo diferentes até em relação à quantidade de sílabas, tendem a
seguir os mesmos padrões silábicos no PB. Além disso, mostrou-se que um algoritmo de
separação silábica pode ser facilmente descrito e implantado com poucas regras, desde que
aplicado em um texto resultante de consistente transcrição fonológica.

Por fim, ressalta-se que falta integração entre lingüística e computação, o que explica o
fato de decodificadores e silabadores automáticos serem desenvolvidos a partir de gramáticas
padrão da língua escrita (escolares), e não a partir de estudos científicos sobre fonologia e sistema
alfabético do português. As gramáticas padrão têm sua utilidade, como mencionado aqui, mas a
lingüística tem teorias que enriquecem tais programas sobremaneira, melhorando seus resultados.
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