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Em Sandalo & Kenstowicz (2016), com base em experimentos realizados no MIT 

em 2010 e 2011, mostrou-se acusticamente a ocorrência de harmonia vocálica em 4 dialetos 

do português e concluiu-se que o fenômeno ocorre no PB como um todo.  

No entanto, Abaurre & Sandalo (2009) e Sandalo, Abaurre & Madruga (2013) 

sugerem que a vogal tônica /a/ não desencadeia harmonia em dialetos de São Paulo e Minas 

Gerais. A partir dessa hipótese, Sandalo & Abaurre (2015) elaboram uma hipótese baseada 

na teoria da dispersão (Flemming, 2004, inspirada na teoria da dispersão adaptativa de 

Lindblom, 1986). Segundo esta perspectiva, a seleção de contrastes fonológicos é orientada 

por 3 metas funcionais: (1) maximizar a distintividade dos contrastes em um dado espaço 

acústico, (2) minimizar o esforço articulatório, e (3) maximizar o número de contrastes.  

Essas metas, entretanto, podem conflitar. Assim, quanto maior a distância entre as 

categorias distribuídas em um espaço, maior a distintividade. Quanto maior a aproximação 

entre as categorias, menor o esforço articulatório. Nas palavras do autor, “(...)if we assume 

that sounds in the periphery of the space involve greater effort than those in the interior, 

then, to avoid effortful sounds it is necessary to restrict sounds to a reduced area of the 

space, thus the contrasts will be less distinct.”(Flemming 2004: 237).  

Assumindo esta perspectiva, Sandalo & Abaurre (2015) propõem a seguinte 

explicação para o fato de o /a/ não ser gatilho de harmonia em alguns dialetos: o 

comportamento fonológico do /a/ em relação a sua participação em harmonia é dependente 

da dispersão acústica desta vogal com relação ao sistema vocálico do qual faz parte. A 

harmonia ou não com /a/, no entanto, não foi investigada acusticamente com o devido rigor 

pelas autoras, no sentido de que a harmonia com baixas foi olhada como um todo, sem que 

fossem isolados os contextos com /a/ tônico. Neste trabalho, apresentamos os resultados de 

um novo experimento que realizamos no âmbito do Projeto Temático FAPESP Fronteiras e 

Assimetrias em Fonologia e Morfologia (2012/17869-7) visando garantir controle 

experimental dos dados com ênfase em cada vogal tônica. Tal experimento e testes de 

significância foram realizados por Plinio Barbosa e Paula B. Papa (2016) no âmbito desse 

projeto temático. Para este experimento, foram inicialmente selecionadas do corpus Banco 

de Português Project Direct (PUC-SP) palavras na condição controle, i.e., que não podem 

disparar um processo de harmonia por terem tônicas e pré-tônicas idênticas (como 

beleza,pulula) e na condição teste, com todas as combinações vocálicas possíveis, tanto na 

sílaba tônica quanto na pré-tônica. Todas as palavras selecionadas foram trissílabas 

paroxítonas terminadas por /a/ no padrão /CV'CVCV/. Procurou-se manter o mesmo ponto 

de articulação depois da vogal tônica e o vozeamento da consoante no início da tônica, pois 

estes fatores afetam o movimento de F2 e a duração da vogal, respectivamente. Assim, as 

palavras-chave escolhidas foram inseridas na frase-veículo Digo ____ baixinho. Foram 

estudados dois falantes do interior de São Paulo (um homem e uma mulher) e dois do 

Recife (duas mulheres). O experimento avalia a correlação existente entre cada vogal tônica 

e cada vogal pretônica separadamente. Para tanto, foram comparados valores médios de F1, 

F2 e duração das vogais pré-tônicas nas condições controle e teste para determinar se há 

coarticulação quando os valores médios de F1 e F2 nas pré-tônicas se alterarem 



acompanhando os valores da tônica que segue a pré-tônica. Para que todas essas relações 

sejam validadas experimentalmente, empregou-se um teste estatístico inferencial com o fim 

de avaliar a significância das diferenças entre as médias de cada parâmetro acústico em 

escrutínio nas duas condições e para cada pré-tônica (teste t de variáveis independentes). 

Todas as análises acústicas foram realizadas no software Praat (Boersma e Weenink, 2016). 

Os limites acústicos das vogais foram determinados pelo padrão de aparecimento (margem 

esquerda) e desaparecimento (margem direita) da energia de F2. Os valores das frequências 

dos formantes foram determinados pelo algoritmo LPC (Burg) no Praat.  

Os resultados do experimento confirmaram a presença de harmonia vocálica no 

nordeste e sudeste (Recife e São Paulo). Além disso, olhando agora cuidadosamente o 

comportamento de cada uma das vogais, o experimento atestou coarticulação com a tônica 

/a/ em São Paulo e Recife, o que questiona a hipótese inicialmente formulada em Sandalo & 

Abaurre (2015). A ocorrência de harmonia com /a/, portanto, revelou-se igualmente 

frequente e significativa, bem como com as outras baixas, nos dois dialetos.  

No entanto, é de senso comum que harmonia com baixas ou abaixamento de vogais 

é mais frequente no nordeste (cf. Callou, Moraes & Leite 2013:77, entre outros), o que é 

confirmado por um teste de percepção, envolvendo 30 ouvintes paulistas e 20 ouvintes 

recifenses, feito no âmbito do projeto temático mencionado acima: há uma maior percepção 

de pretônicas abertas para a produção de Recife. Para os ouvintes de São Paulo, se a tônica 

era aberta ou meio-aberta /ɛ, a, ɔ/, 28% dos /e/ pretônicos foram percebidos como [ɛ] se a 

sílaba estímulo era de falante paulista e 78% percebidas como [ɛ] em sílabas do Recife. Para 

/o/ pretônico diante das mesmas tônicas, 50% [ɔ] se a sílaba estímulo era de paulista ou de 

recifense. Quanto aos ouvintes de Recife, o mesmo padrão foi verdadeiro para as pretônicas 

/e/. Mas observou-se um padrão diferente de percepção para a pretônica /o/ diante de 
tônicas abertas e meio-abertas: 50% dos estímulos foram percebidos como [ɔ] se a sílaba 
estímulo era de falante paulista e 83% se era de falante de Recife.  

Neste trabalho, reformulamos nossa hipótese inicial (i.e. Sandalo & Abaurre 2015) 

com base na discrepância observada entre produção e percepção e discutimos a relação 

entre dispersão vocálica e harmonia como realce dos contrastes de um dado sistema 

(Walker 2005, Kenstowicz & Sandalo 2016).  
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HARMONIA VOCÁLICA SOB A ÓTICA DOS TRAÇOS  

 

Marlúcia Alves 

 

A identificação dos segmentos vocálicos das línguas constitui alvo de vários 

estudos que destacam aspectos gerais sobre o sistema vocálico, como, por exemplo, 

oferecer uma classificação para os segmentos vocálicos, numa proposta fonológica, 

estabelecendo os traços distintivos que caracterizam estes sons. 

Na literatura linguística, é possível observar que as pesquisas realizadas para 

classificar as vogais conforme os traços distintivos ora partem de uma abordagem 

predominantemente acústica, tomando como referência o trabalho desenvolvido por 

Jakobson; Fant e Halle (1952), ora partem de uma abordagem mais articulatória, 

seguindo mais diretamente a proposta apresentada por Chomsky e Halle (1968). 

Especificamente sobre a classificação das vogais no português, é possível destacar os 

estudos feitos por Leite (1974), Redenbarger (1977) e Lopez (1979), que partem dos 

traços distintivos para a especificação própria de elementos vocálicos a partir de 

informações de cunho predominantemente articulatório. 

 Estabelecer os traços distintivos particulares das vogais é importante, 

principalmente, porque é possível identificar características semelhantes de alguns sons 

que podem constituir uma classe natural como, por exemplo, verificar as propriedades 

comuns às vogais médias baixas e à vogal baixa. A presente pesquisa pretende 

apresentar argumentos que identificam que o processo de harmonia vocálica pode ser 

interpretado com base nos traços distintivos e conseguir estabelecer as vogais médias 

baixas e a vogal baixa como um grupo, pois há casos relacionados ao abaixamento 

vocálico que se mostram muito regulares no sentido de apontar a existência de harmonia 

vocálica, como pode ser verificado em palavras como ‘excesso’, ‘normal’, ‘horário’, 

que podem ser pronunciadas como ‘[ɛ]xcesso’, ‘n[ɔ]rmal’ e ‘h[ɔ]rário’. 

Caracterizar os fonemas de uma língua através dos traços distintivos têm uma 

importância fundamental nos estudos que investigam as propriedades que podem ser 

compartilhadas pelos segmentos, sejam eles vocálicos ou consonantais. Seguindo a 

abordagem dos traços, Alves (2008) elenca um conjunto de restrições para explicar os 

processos de harmonia vocálica e redução vocálica conforme a Teoria da Otimalidade. 

Para o presente estudo, os dados foram obtidos por meio de entrevistas, com 

registros de gravação oral em ambiente adequado para que o informante se sentisse à 

vontade para relatar algum tipo de situação que tenha vivenciado, como, por exemplo, 

relatos de fatos associados à família, religião, política, saúde, estudo, lazer, etc. Foram 

considerados dados produzidos por falantes das cidades de Uberlândia, Araguari e 

Prata, todas pertencentes ao Triângulo Mineiro/MG. Foram gravados 18 informantes de 

cada cidade analisada, perfazendo um total de 54 entrevistas.  

Para a participação dos informantes, foram considerados os seguintes critérios: 

a) ter nascido e ter sido criado na região de origem, sem nunca ter se afastado da cidade 



por mais de ano; b) escolaridade, considerando o ensino fundamental, médio e superior; 

c) faixa etária separada em três grandes grupos, 25-35 anos, 36-56 anos e 56 anos em 

diante; d) sexo.  

A análise dos dados aponta que a caracterização de segmentos vocálicos por 

meio dos traços distintivos é fundamental para identificação de características comuns a 

vogais que atuam em conjunto conforme o processo de harmonia vocálica. A grande 

maioria dos casos indica a ocorrência da vogal média alta em posição pretônica nas 

cidades analisadas. Há casos específicos que mostram a harmonia vocálica pelo traço 

alto, ‘m[u]tivo’, e outros casos que indicam a harmonia pelo traço [-ATR], ‘p[ɛ]teca’. 

Verificou-se que há um número considerável de casos que apontam a ocorrência 

da vogal média baixa em posição pretônica, principalmente na cidade de Prata/MG. 

Muitos casos envolvem o processo de harmonia vocálica em que a vogal média baixa da 

posição tônica ou contígua motiva a ocorrência da vogal média baixa em posição 

pretônica. Entretanto, um outro grupo de palavras mostra que é a vogal baixa que 

motiva a ocorrência da vogal média baixa em posição pretônica. Isto quer dizer que as 

vogais médias baixas e a vogal baixa atuam em conjunto e o traço [-ATR] é que servirá 

para a caracterização destas vogais como um grupo.  

É importante, então, identificar os traços característicos das vogais envolvidas 

no processo de harmonia vocálica para que haja uma compreensão maior do fenômeno 

estudado. As vogais que se caracterizam pelo traço [-ATR] podem explicar os casos de 

abaixamento vocálico pelo processo de harmonia vocálica. Assumir o processo de 

harmonia vocálica como um fenômeno de assimilação que ocorre devido ao 

compartilhamento de um ou mais traços vocálicos favorece esta argumentação.  
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A RELAÇÃO ENTRE O NÚCLEO VAZIO E A VOGAL EPENTÉTICA NO 

PORTUGUÊS 

 

Roberta Quintanilha Azevedo 

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 

Ubiraratã Kichöfel Alves 

  
Estabelecendo como ponto de partida o estudo sobre a epêntese vocálica em 

palavras com encontros consonantais heterossilábicos em contextos mediais, propícios à 

inserção de um segmento vocálico no português, como “p.n” – apneia, “t.n” – etnia, 

“k.t” – cacto (QUINTANILHA-AZEVEDO, 2016), o presente trabalho discute o núcleo 

silábico vazio e sua relação com o fenômeno da epêntese. 

Em uma abordagem centrada na sílaba, considerando-se o número de segmentos 

que podem ocupar as posições de onset, núcleo e coda, não há restrição para a 

existência de um núcleo vazio. Em defesa de um núcleo vazio, Mateus (s.d) e Mateus; 

D’Andrade (2000), descrevendo o Português Europeu, acreditam não haver violação dos 

requisitos estruturais da sílaba do português, nas sequências formadas de obstruinte + 

obstruinte, como em “rapto”, ou de obstruinte + consoante nasal, como em “apneia”, 

por exemplo. Nesse sentido, acredita-se que o Português Europeu difere do Português 

Brasileiro por este não permitir consoantes não silabificadas.  

Em uma concepção baseada em núcleos vazios (HARRIS; GUSSMANN, 1998), 

a estrutura silábica obedece a condições de licenciamento, as quais determinam a boa 

formação das sílabas. Nessa perspectiva, a estrutura silábica pode ser bem formada 

independentemente da estrutura segmental que a preenche, o que explica inclusive a 

ideia de núcleos vazios.  

É sabido que os moldes silábicos das línguas diferem em aspectos que revelam 

possibilidades de ocorrência de determinados segmentos e a combinação de segmentos 

possíveis em cada constituinte da sílaba. Nos sistemas linguísticos, posições prosódicas 

fortes, como onsets ou sílabas tônicas, licenciam uma ampla gama de contraste 

segmental (vozeamento e ponto de articulação, por exemplo) em se comparando a 

posições mais vulneráveis, como codas e sílabas átonas. No português, por exemplo, 

pode-se afirmar que todas as consoantes do inventário da língua são licenciadas em 

onset simples, mesmo que as soantes /r/, /ʎ/ e /ɲ/ tenham a ocorrência restrita a onset 

medial de palavra. Ao tratar-se da posição de coda, no entanto, a língua tem restrições, 

licenciando apenas um quadro de quatro consoantes: nasais /N/ (amém), líquidas /l, r/ 

(mar, alma) e a fricativa/S/ (paz). Quanto ao núcleo silábico, o português permite 

apenas a presença de vogais. 

Para entender-se a relação entre a ocorrência da epêntese vocálica no português 

e o molde silábico, seguindo-se a linha de pensamento de que condições de boa 

formação vão determinar a estrutura silábica ideal das línguas, pressupõe-se – e a 

literatura tem apresentado evidências nesse sentido – que haverá alternativas para 

contornar as sequências que não estejam em conformidade com o molde silábico. O 

português, em palavras que contêm sílabas com constituintes preenchidos por 

segmentos ou sequências não licenciados, como “etnia”, por exemplo, cuja primeira 

sílaba apresenta a plosiva /t/ em coda, ou como “slogan”, por exemplo, cuja primeira 

sílaba mostra um onset complexo não permitido no português, tende a lançar mão da 

epêntese vocálica. Por ser a vogal núcleo de sílaba na língua, as formas resultantes da 

epêntese ([e.ti.ni.a] ~ [e.tʃi.ni.a], [is.lo.ɡan] ~ [iʃ.lo.gan]) exigem uma ressilabação da 

palavra, mas todas as estruturas passam a ser licenciadas pela fonologia da língua.  



Entretanto, estudos também têm apontado que a presença da epêntese vocálica 

no caso de sequências heterossilábicas em contextos mediais é fenômeno variável no 

português, o que implica a produção de um segmento plosivo em coda silábica 

(e[t].nia). É exatamente essa variante que suscita o questionamento da presença ou não 

de núcleo silábico vazio. Em um estudo preliminar no tratamento desse tema, 

Quintanilha-Azevedo (2016) é contrário à existência de núcleo vazio. 

Nesse cenário, propõe-se no presente trabalho, a partir de dados de produção e 

de percepção da vogal epentética no PB e no PE, em contextos de segmentos plosivos 

em coda medial, discutir a relação entre o núcleo silábico vazio e o fenômeno da 

epêntese vocálica no português. Serão apresentadas evidências acústicas que podem 

trazer argumentos em oposição à presença do núcleo vazio no PB.  

Participaram da pesquisa oito falantes nativos do português brasileiro, da cidade 

de Pelotas, no sul do Brasil, e oito falantes nativos do português europeu, da cidade de 

Lisboa. Os informantes escolhidos para compor o levantamento de dados tinham idade 

entre 24 e 34 anos, eram universitários ou já graduados e não tinham proficiência em 

outra língua. Os dados de percepção da epêntese foram obtidos por meio de instrumento 

elaborado a partir do software TP (RAUBER et al., 2014), por ser um tipo de 

plataforma user-friendly, acessado de qualquer computador. Os dados de produção 

foram coletados a partir de instrumento que estimulava a produção, em frase veículo, de 

palavras do português com sequências heterossilábicas, com obstruinte em coda. A 

análise instrumental dos dados de produção foi realizada com a utilização do software 

PRAAT (BOERSMA; WEENINK, 2013), que permitiu a descrição das propriedades 

acústicas dos segmentos.  

Os resultados revelaram que as consoantes plosivas em coda medial, integrantes 

de sequências consonantais heterossilábicas, podem manifestar-se, no PB, de quatro 

formas: sem soltura, sem epêntese, com epêntese surda ou com epêntese vozeada, 

enquanto no PE apenas se manifestam de duas formas: sem epêntese ou com epêntese 

surda. É nessas diferentes formas fonéticas da consoante plosiva que se encontram 

argumentos contrários à presença de núcleo silábico vazio no PB. Além disso, os dados 

do estudo também permitiram o estabelecimento de relação entre a produção e a 

percepção da epêntese vocálica no português. 
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HARMONIA VOCÁLICA DE ALTURA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

RESTRIÇÕES ESTRUTURAIS E VARIAÇÃO 

 

Elisa Battisti 

 

Este trabalho trata da harmonia vocálica de altura (menino::minino, 

coruja::curuja, bonito::bunito, seguro::siguro), um dos processos variáveis que afeta 

as vogais médias /e/ e /o/ em sílabas pretônicas no português brasileiro
1
. As vogais 

médias assimilam a articulação alta da vogal /i/ ou /u/ seguinte, o que se pode 

representar na fonologia por uma mudança de valor no traço [alto].  

Relativamente bem estudada na perspectiva sociolinguística variacionista de 

Labov (1972), como nos trabalhos de Bisol 1981, Silva 1989, Viegas 1987, Schwindt 

1995, Casagrande 2004, Fernandes 2014, entre muitos outros), a harmonia vocálica no 

português brasileiro tem sido objeto de análises fonológicas também pela OT 

(Optimality Theory, Teoria da Otimidade, de Prince e Smolensky 1993/2004), como as 

de Matzenauer e Miranda (2003), Lee e Oliveira (2003), Alves (2011, 2012), Bohn 

(2014). Embora a maioria contemple variação na aplicação da harmonia por efeito da 

interação de restrições estruturais, não tratam das proporções com que as variantes em 

questão tendem a realizar-se no output.   Vem daí um dos objetivos do presente estudo: 

proceder a uma análise fonológica da harmonia vocálica de altura com que se expresse 

seu caráter variável e se representem tendências quantitativas de emergência de uma ou 

outra forma alternante. Para tanto, segue-se uma abordagem probabilística da OT, com 

rankings contínuos de restrições (Anttila 2002). Modela-se a gramática com harmonia 

vocálica variável fazendo-se uso do ORTO - Ajuste paramétrico (Dornelles Filho 2014), 

um algoritmo que, como o GLA (Gradual Learning Algorithm, Algoritmo de 

Aprendizagem Gradual) de Boersma e Hayes (2001), processa a gramática com 

variação, mas o faz com base em frequências efetivamente observadas de realização das 

formas variantes, num modelo probabilístico. O trabalho de Fernandes (2014) fornece 

os resultados quantitativos (de análise de regra variável laboviana) empregados na 

análise pela OT. 

Inicialmente, apresenta-se a análise de Battisti e Fernandes (no prelo), que 

reexaminam os dados e resultados de Fernandes (2014). Constata-se uma assimetria 

entre as proporções totais de aplicação da harmonia vocálica por vogal-alvo (/e/ ou /o/ 

pretônico) e a proporção de aplicação num subgrupo de dados, o de formas nominais 

não derivadas. A aplicação média de harmonia vocálica, que é de 20% no total de 

dados
2
, sobe para 46% nas formas nominais não derivadas, que correspondem a um 

quarto (26%) dos dados da amostra
3
. Nessas formas, vogal-gatilho e vogal-alvo são 

contíguas, o que vem se revelando, desde a análise pioneira de Bisol (1981), um dos 

principais condicionadores linguísticos da harmonia vocálica. As formas nominais não-

derivadas, possivelmente pelo menor número de sílabas, em geral satisfazem a condição 

de adjacência estrita, que distingue harmonia vocálica de altura de harmonia vocálica de 

                                                           
1
 Além da harmonia de altura (harmonia com vogais altas), as vogais médias /e/ e /o/ em sílabas 

pretônicas podem harmonizar, no português brasileiro, com vogais baixas seguintes (Sandalo 2012, Bohn 

2014), como em novela~n[ᴐ]vela, pedaço~p[ɛ]daço. Podem sofrer também elevação sem motivação 

aparente (Klunck 2006), como em tomate~tumate, moderno~muderno. Lee e Oliveira (2003: 80) chamam 

a harmonia das vogais médias com vogais baixas de harmonia de [ATR], em referência ao traço advanced 

tongue root (raiz de língua avançada) que vogais baixas têm em comum. 
2
 A amostra totaliza 2.497 contextos. A proporção de aplicação de harmonia vocálica de altura é de 22% 

nos dados com /e/ pretônico e de 18% nos dados com /o/ pretônico. 
3
 Além das formas nominais não derivadas, a amostra contém formas nominais derivadas (quase 50% do 

total de dados) e formas verbais. 



[ATR] (Bohn 2014). Essa foi a motivação para o recorte de objeto de Battisti e 

Fernandes (no prelo), a harmonia vocálica de altura em formas nominais não derivadas. 

A análise pela OT com ranking contínuo de restrições, baseada nas frequências de 

ocorrência das formas atestadas, mostra a dominância (não estrita) das restrições da 

família AGREE referentes a contexto (qualidade das vogais alvo e gatilho, tonicidade da 

vogal-gatilho) relativamente às restrições de fidelidade e a maior probabilidade de 

candidatos com vogal alvo e gatilho heterorgânicas sofrerem harmonia vocálica de 

altura.  

Em seguida, faz-se avançar a análise abrangendo também formas nominais 

derivadas e formas verbais, comumente presentes nas amostras de dados de harmonia 

vocálica de altura. Um exame preliminar dos dados, que excluiu formas nominais no 

diminutivo e formas com vogal alvo e gatilho não contíguas, mostrou que a aplicação da 

harmonia vocálica de altura é muito baixa, o que talvez tenha implicações para 

restrições estruturais como a condição de atonicidade casual ou permanente da vogal-

alvo (Bisol 1981). A base de dados seguirá a mesma (Fernandes 2014), como também a 

linha de análise, OT em ranking contínuo modelado com o ORTO - Ajuste paramétrico 

(Dornelles Filho 2014). 
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EFEITOS DA NEUTRALIZAÇÃO E DA ASSIMILAÇÃO NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

Leda Bisol 

O português, independentemente do país em que vigora, tem sete vogais /a, Ɛ, e, 

i, u, o, ᴐ/ que se manifestam em posição tônica com função  distintiva:  /saco, sƐco. seco  

sico  suco, soco, sᴐco/. Em posição átona, no entanto, há diferenças que distinguem 

dialetos.   Este trabalho refere-se somente ao português brasileiro, em que a redução se 

estabelece em conformidade com a pauta prosódica: na pretônica ficam cinco vogais 

fonológicas,  independentemente da emergência de sete na pretônica do  norte/ nordeste; 

na  átona  final,  ficam   apenas três.  Essa redução explica-se por neutralização, a qual 

se resolve por dois mecanismos diferentes com fundamentos na geometria de traços: (a) 

substituição de um traço positivo de abertura  por seu oposto e (b) assimilação do nó da 

classe abertura   da vogal seguinte.      

   Para melhor esclarecimento, consideramos o Brasil com vistas a estudos 

linguísticos,  dividido em duas partes, de acordo com Antenor  Nascentes  (1953):  a)  

http://roa.rutgers.edu/files/537-0802/537-0802-PRINCE-0-0.PDF


do  centro para o sul/sudeste e b)  do centro para o norte/nordeste. As linhas divisórias 

não são claramente estabelecidas, mas os aspectos a serem discutidos são claramente 

perceptíveis.  No  caso de (a)  sul/sudeste,   o sistema   das sete vogais  fica reduzido a 

cinco  vogais   na pretônica   por neutralização da média aberta em favor da média 

fechada:  bƐlo > beleza, sᴐl > solaço, segundo Camara  Jr (1970)  e  Wezels (1992) . No 

caso  de (b)  norte/ nordeste, as sete vogais  do sistema tônico emergem  na pretônica  

em dependência  da vogal que  a segue cujo grau  de abertura assimila: mƐl >mƐlado,   

mᴐda > modelo,  segundo  Barbosa da Silva (1989),    Nascimento Silva (2009), Bisol 

(2011).
 
  Na átona  final, ambos (a) e (b)    ficam  reduzidos   a três vogais /a, i, u /, 

ignorando-se as comunidades  que a tem como regra  varável   de alçamento  por 

motivos socioculturais. Existe ainda a pauta da postônica não final, a das palavras 

proparoxítonas, reduzida a quatro vogais, /a,e,i,u/ segundo  Camara Jr.(1070 ), sobre  a 

qual não há  consenso no Brasil  como um todo, (Vieira, 2005). Assemelhando-se a um 

caso de regra  variável  de alçamento  da  vogal   [±post] com privilegio da [+post], não 

a incluímos  neste estudo.     

Da pretônica faz parte, também, uma  regra de   harmonização vocálica   cujo 

gatilho é a vogal alta e o  alvo  é a   vogal média também,    mas  diferentemente da  

neutralização,  é um regra de aplicação variável que  constitui   não só um  caso 

interessante     mas     identificador  do     português brasileiro. No português europeu 

contemporâneo não existe; é possível que exista em outros dialetos, mas disso não 

temos conhecimento. No grupo (a) o resultado é a emergência direta da vogal alta 

coexistindo com a forma inalterada  como em feliz ~filiz;  no grupo (b),   constata-se      

a emergência gradiente  do efeito da harmonização como em fƐliz ~ feliz ~ filiz, a partir  

da forma não  alterada, no caso fƐliz.      

O efeito gradiente é o ponto em comum que têm as duas   regras, neutralização  

e harmonização,  embora com resultados  diferentes:    no grupo (a),  o  gradual    

emerge  da relação entre  as pautas, da   tônica  para a  pretônica e dessa para a átona  

final,  diferenciadas      minimamente   por um grau de soância;  no grupo (b),  o gradual   

é perceptível  na palavra.    Em se tratando  de uma regra  de assimilação regressiva 

meramemte  fonológica, isto é, sem intervenção  morfológica, ao  operar em  pretônica   

com vogal media aberta,    o efeito gradual é esperado. O primeiro é perceptível no 

sul/sudeste; o segundo, no norte/nordeste. 

Os pontos essenciais são a neutralização com seus dois efeitos que distinguem  

variedades, sul/sudeste e norte/nordeste e seu efeito gradiente  assim como o  da 

harmonização vocálica.     
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FLUTUAÇÃO VARIACIONAL EM SEQUÊNCIAS [GLIDE,V] OU [V 

+ALTA,V] NO NÍVEL VOCÁLICO  

 

Teresinha de Moraes Brenner 

 

 Este texto, pautado pela Fonologia Multilinear, com especificidade na Geometria 

dos Traços Fonológicos, possui como intuito a modularização do comportamento das 

sequências do Português Brasileiro constituídas por [glide, V] ou [V +alta, V], 

delimitado o primeiro elemento do [glide] como [y] ou [w]. O fenômeno se insere no 

plano vocálico, o último na hierarquia geométrica dos traços fonético/fonológicos. O 

modelo fornece princípios universais capazes de justificar parâmetros locais. Para 

comprovar a posição dessa estrutura na Língua Portuguesa, busca-se, por vezes, o apoio 

na diacronia. Vê-se que, no Latim, a posição do acento silábico no vocábulo podia 

influenciar a heterossilabicidade nos Romances derivados. No Português, a estrutura em 

estudo colocou em variação livre o ditongo e o hiato. A Gramática Tradicional, embora 

centrada na escrita, soube, como em Evanildo Bechara (1966), registrar flutuações na 

cadeia da fala, através de epênteses e deslocamentos. Para o presente trabalho, assinala-

se a forma tradicional, com variações apontadas nos compêndios gramaticais clássicos e 

na linguística estruturalista, além de registros populares e de resgates da fala de 

pescadores e rendeiras da Ilha de Florianópolis.  

 No artigo de Ioana Chitoran & José Ignacio Hualde (2007), os autores estudam, 

em cinco diferentes Romances latinos, as sequências vocálicas com [iV] ([Vogal ou 

Glide + V]) dotadas de sonoridade crescente, no caso do ditongo, ou de sonoridade 

máxima, na organização do hiato. O Romeno resguarda oposição robusta entre 

ditongo/hiato, com predominância do último; o Espanhol acusa oposição mais fraca, 

com maior produção de ditongo; o Francês, nenhuma oposição (em geral, ditongos 

sistemáticos); o Português Europeu e Brasileiro também sem contraste (todos hiatos). 

Os autores apresentam como principal fator para resolver o sistema sincrônico a 

tendência articulatória de o hiato se transformar em ditongo na deriva histórica, devido à 

relativa estabilidade das articulações ditongadas.  

 Mattoso Camara (1975), estruturalista que busca, em seus argumentos, com 

frequência a diacronia, afirma que, no Português do Brasil, vigora a variação livre: 

suave, por exemplo, pode ser lido como dissílabo ou trissílabo. Portanto, conforme os 

autores mencionados no parágrafo anterior, liga a heterossilabicidade à acentuação, à 

duração e à posição da sequência no vocábulo. Mas propõe, igualmente, uma tendência 

para o hiato nos grupos átonos finais /iu/, /ia/, /ua/, como em vária e mágoa. Acusa, 

entretanto, uma oposição entre quais [ku ais] e coais [kuais]. 

 Evanildo Bechara (1966), escritor da Gramática Tradicional, dimensionada nos 

preceitos da língua escrita, aporta contribuição interessante, pois já percebe fatores de 

fala que interferem na catalogação hiato/ditongo. Assinala o desenvolvimento de uma 

[semivogal] nos encontros formados por ditongo decrescente seguido de [vogal] final 

como em praia [pɾay-yɐ] e tuxaua [tušaw-wɐ]. Nos hiatos, com [u] precedente de 



segunda [vogal] final de vocábulo, como em nua, a pronúncia pode variar entre [nu-ɐ] e 

[nu-wɐ].  

 A Fonologia Multilinear se desenvolveu do Autossegmentalismo, datado de 

1976, que abordou, inicialmente a Prosódia em dois níveis: o segmental e o prosódico.  

Passou a entender o segmento dotado de uma configuração articulatória semelhante a de 

uma orquestra na qual participam vários articuladores e fatores conectados entre si.  

A Multilinearidade herdou da Fonologia Métrica a organização dos elementos em 

diferentes níveis subordinados entre si. Concebeu a configuração geométrica em 

múltiplas linhas (tiers) paralelas. Os variados níveis preenchidos pelas linhas facultaram 

sua distribuição em planos e dimensões. A configuração bidimensional inicial se 

desdobrou em tridimensional: nível silábico, linha esqueletal (preenchida por slots 

desprovidos de conteúdo fonético ou fonológico) e nível segmental.   

 A Geometria dos Traços Fonológicos inseriu no esqueleto o plano das 

propriedades fonético/fonológicas. Firmou-se com o artigo de vanguarda de George 

Clements (1985). Traçou uma figura em que a raiz, ancorada no esqueleto, se desdobra 

em nível laringal e supralaringal - inferior. Esse se bifurca em Modo de articulação e 

Ponto de articulação, ocupando o último a posição mais baixa da configuração arbórea. 

Pelos princípios do modelo, conseguiu explicar vários fenômenos variacionais de 

assimilação, dissimilação, entre outros.  

 No artigo de Clements (1993), o autor propôs uma teoria unificada entre 

[consoante] e [vogal]. Os traços de PontoC ficaram os mesmos para as duas categorias.  

Como a constrição maior se efetiva com a [consoante], a [vogal] se inscreve, na árvore, 

em nível inferior ao consonantal. Portanto, a [consoante] possui a sua categorização 

associada a PontoC. A [vogal] ancora em PontoC que se ramifica em [vocálico], 

bifurcado em [abertura] e [PontoV]. Enfatiza-se que esse representa o plano inferior da 

representação geométrica. Essa posição propicia uma propagação mais livre da [vogal]: 

todas as propriedades do [vocoide] se expandem mais facilmente que os traços das 

consoantes. Na harmonia vocálica, para ilustrar, a propagação de traços de PontoV não 

fica afetada pelas consoantes intermediárias que se distribuem em plano superior, 

permanecendo neutras ou transparentes ao processo.  

 Essa fundamentação faculta uma explicação mais clara e modulações 

geométricas diversificadas para fenômenos acusados em cadeias vocálicas. Em praia, 

registram-se várias distribuições dos elementos vocálicos: [pɾay-ɐ] (padrão, ditongo 

decrescente inicial), [pɾay-yɐ] (com a propagação de iode) e [pɾa-yɐ] (com apagamento 

do ditongo inicial que se desloca para a última sílaba).  

 Pode-se demonstrar, através da configuração arbórea, a heterossilabicidade 

derivada do Latim, como em ta  la, ae, que derivou no Português tábua, falado com 

hiato inscrito no trissílabo (de origem diacrônica) ou com dissílabo ditongado. Essas 

variáveis se tornam mais numerosas na fala popular e regional. Sidneya Oliveira & 

Teresinha Brenner (1988), como decorrência de pesquisa de campo, assinalaram para o 

vocábulo goiaba, sete estruturas diferentes na cadeia vocálica do registro de pescadores 

e rendeiras de Florianópolis. No tradicional sândi, a sequência de vogais desenvolve 

encadeamentos bastante interessantes que comportam justificativa no quadro 

geométrico, como em: Vou ao exterior.  

Pretende-se, na comunicação e no artigo decorrentes deste, desenvolver e 

fundamentar, segundo a Geometria dos Traços Fonológicos, todos esses processos 

fonológicos aqui apontados.  
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EFEITOS DA INFORMAÇÃO PROSÓDICA E GRÁFICA NO REGISTRO DO 

CLÍTICO NA ESCRITA DE CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS 

 

Ana Paula Nobre da Cunha 

Ana Ruth Moresco Miranda  

 

Segmentar o texto é um desafio que se apresenta ao aprendiz tão logo ele 

começa a escrever. A fala, precocemente dominada pela criança, é, dentre outras 

motivações, um importante ponto de partida para a escrita, uma vez que “a percepção 

das propriedades de um objeto torna-se mais fácil quando o confrontamos com outro 

objeto de natureza semelhante” (KATO, 2001, p.10). Sendo assim, quando a criança 

começa a escrever, uma das tarefas que se lhe apresenta é a de inserir espaços naquilo 

que ela percebe como um contínuo (a fala).  

Estudos como os de Chacon (2004, 2006), Cunha (2004), Cunha e Miranda 

(2007),  Capristano (2003), Miranda e Cunha (2013) e Tenani (2004) têm mostrado que 

a presença/ausência dos espaços na escrita infantil pode revelar o conhecimento 

internalizado que a criança possui a respeito da prosódia da sua língua. No início do 

processo de aquisição da escrita, a criança apresenta uma tendência a escrever com 

menos segmentações e, ao poucos, ao longo do processo, essa segmentação vai ficando 

mais próxima ao padrão.  

Durante esse percurso, os clíticos mostram-se como importante ponto de 

vulnerabilidade e flutuação nas segmentações do texto. Pelo fato de serem átonos e 

compostos geralmente por uma ou duas letras, no início da aquisição da escrita, há uma 

tendência de que sejam hipossegmentados à palavra de conteúdo que os sucede, como, 

por exemplo, “amenina” ou “nacasa”. Segundo Cunha (2004), esse tipo de dado pode 

ser motivado por estruturas prosódicas tais como a palavra fonológica ou o grupo 

clítico.  

Um olhar mais minucioso sobre dados em que é possível observar duas soluções 

de grafia para a mesma sequência, como se observa nas estruturas O corpo de cavalo e 

ocorpo de galinha (dados de 2ª série), “o corpo” e “ocorpo”, fazem com que se 

considere a hipótese de que a juntura ou não do clítico à palavra de conteúdo possa ser 

decorrente do lugar que este clítico ocupa em relação a constituintes mais altos da 

hierarquia prosódica, a saber, a frase fonológica ou a frase entonacional e, ainda, à 

posição que essas frases ocupam em relação ao enunciado.  

Neste trabalho tem-se, portanto, como objetivo investigar os diferentes modos de 

grafar o clítico em relação às palavras adjacentes, hipossegmentado ou não, a fim de 



observar a influência de constituintes mais altos da hierarquia prosódica na organização 

do texto.  

A amostra  analisada é composta por produções escritas de crianças dos anos 

iniciais com idades entre 6 e 12 anos. Os textos pertencem ao BATALE (Banco de 

Textos de Aquisição da Linguagem Escrita – FaE – UFPel) e foram coletados a partir da 

implementação de oficinas de produção textual em sala de aula. Os dados foram 

extraídos de aproximadamente dois mil textos, tendo sido selecionados apenas aqueles 

que continham formas flutuantes, isto é, estruturas semelhantes grafadas ora de acordo 

com a convenção ora não.  

Após a análise preliminar dos dados e a observação de aspectos gráficos da 

escrita das crianças, formularam-se as seguintes questões: i) o artigo tende a ser 

corretamente grafado quando em início de enunciado? ii) a posição de borda esquerda 

no texto produz algum efeito sobre erros e acertos?; iii) a segmentação do clítico pode 

ocorrer devido à informação simultânea do gráfico e do prosódico?.  

Os resultados mostram que, dentre os clíticos, há prevalência de artigos nas 

grafias flutuantes observadas dentro de um mesmo texto. O artigo “o” parece emergir 

mais precocemente como um clítico do que o artigo “a”, consequentemente, aparenta 

ser mais suscetível à flutuação entre a segmentação convencional e não convencional. 

Em segundo lugar estão as formas ‘e’ e ‘é’, respectivamente, conjunção aditiva e forma 

flexionada da terceira pessoa do singular do verbo ser. No que diz respeito aos artigos, o 

enunciado mostra-se como fator favorecedor da grafia correta do artigo,  enquanto frase 

fonológica e frase entonacional ficam mais reservadas às grafias não convencionais. 

Observou-se que a borda esquerda é facilitadora da grafia correta, o que indica uma 

simultaneidade entre informação prosódica e gráfica, ainda que se possa argumentar em 

favor da preponderância do prosódico sobre o gráfico.  
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FONOLOGIA PROSÓDICA E PROCESSAMENTO: UM ESTUDO SOBRE 

ESTRUTURAS DE TÓPICO E SUJEITO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Aline A. Fonseca 

Andressa O. da Silva  

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo sentenças com elementos 

topicalizados, do tipo Tópico + Sujeito + Predicado, e sentenças simples formadas por 

Sujeito + Predicado do Português Brasileiro (PB), como nos exemplos: a) O álbum de 

retratos, Alice guardou na gaveta; b) O álbum de retratos foi guardado na gaveta. Sabe-

se que a topicalização constitui um fenômeno sintático-discursivo altamente produtivo 

nas línguas naturais (KENEDY, 2011). No PB, as estruturas topicalizadas são bem 

aceitas e amplamente usadas na fala coloquial, embora não sejam muito comuns na 

linguagem escrita. Em trabalho seminal, Pontes (1987) apresenta uma compilação dos 

resultados de suas pesquisas, realizadas durante a década de 80, acerca das construções 

de tópico no PB. Neste trabalho, a autora pôde perceber que a incidência de construções 

de tópico na língua coloquial, espontânea, em seu uso diário é enorme. Essas 

construções são abundantes tanto em frequência como em tipos de variedades. A 

posição típica do tópico, no PB, é no início da sentença, configurando uma espécie de 

apresentação do assunto a ser tratado. Isso explica porque essas estruturas também são 

chamadas de tópico-comentário, pois o elemento topicalizado é colocado em destaque 

no enunciado. Pelo fato dessas estruturas serem elementos externos à sentença raiz, 

possuem características prosódicas próprias (MORAES e ORSINI, 2003), constituindo 

um sintagma entoacional (I) independente dentro da hierarquia prosódica de Nespor e 

Vogel (2007). Os tópicos, ao formarem sintagmas entoacionais, adquirem características 

tonais típicas, como: acento tonal localizado na última sílaba tônica da estrutura, tom 

fronteira (em geral alto H%) e alongamento das sílabas tônica e postônica finais 

(FROTA, 2000; FONSECA, 2012). Isso faz com que um enunciado do tipo [[Tópico]I 

[Sujeito + Predicado]I]U seja formado por dois sintagmas entoacionais e que a fronteira 

de I que separa o tópico do sujeito da oração seja o local ideal para a alocação de 

pausas. Por outro lado, a estrutura de Sujeito [[Sujeitoɸ + Verboɸ + Complementoɸ]I]U, 

canônica no Português, tende a constituir um único I, não favorecendo a alocação de 

pausas entre seus elementos. Na interface sintaxe-prosódia, muitos estudos da área de 

psicolinguística têm investigado se a prosódia pode direcionar o processamento de 

estruturas sintáticas com ambiguidades interpretacionais (CARLSON ET AL, 2001; 

CLIFTON JR. ET AL, 2002; FRAZIER ET AL, 2003; entre outros). Entretanto, são 

poucos os estudos que investigam se a informação prosódica também pode direcionar a 

interpretação de estruturas sintáticas sem ambiguidades. 

Tendo em vista os aspectos mencionados anteriormente, justifica-se a escolha 

das estruturas de tópicos por estas terem sido pouco exploradas do ponto de vista 

prosódico e pouco investigadas na perspectiva da Psicolinguística Experimental 

(KENEDY, 2014). Há também uma incerteza quanto ao status tipológico dessas 

construções no PB, uma vez que há linguistas que defendam que a linguagem oral do 

PB seria voltada para o discurso, com a proeminência de tópicos, e não para a sintaxe, 

com a proeminência de sujeitos.  

Para este trabalho, foram elaboradas três atividades experimentais: (1) Tarefa de 

Percepção com a técnica ABX, (2) Tarefa de Produção Cross-modal naming com 

imagens, e (3) Tarefa de Percepção Self-paced Listening and Reading. Acreditamos que 

essas três atividades experimentais em conjunto fornecerão evidências acerca do 



comportamento dos indivíduos no processo de compreensão e produção das estruturas 

de tópico e sujeito do PB. 

No experimento (1), objetivamos testar se os ouvintes reconhecem as diferenças 

prosódicas entre Sintagmas Nominais (SNs) topicalizados e SNs em posição de sujeito 

não topicalizado. Para tal, elaboramos um experimento de percepção com a técnica 

ABX (BOLEY & LESTER, 2009), que consiste em apresentar três estímulos auditivos: 

um estímulo X, correspondente a uma sentença com o alvo auditivo; e dois diferentes 

estímulos, A e B, um contendo o trecho alvo do estímulo X e o outro não. Em nossa 

tarefa, o estímulo X correspondia ora a uma sentença com a estrutura sintática e as 

características prosódicas de tópico, ora a uma sentença com a estrutura sintática e as 

características prosódicas de sujeito. Os estímulos A e B correspondem ao trecho inicial 

do estímulo X, apresentando o mesmo material linguístico (o SN inicial da sentença X) 

e diferindo-se apenas quanto às características prosódicas.   

Como estímulos experimentais, gravamos 64 sentenças, em 4 condições 

experimentais:  

Tópico Longo (TL): [A moça de vestido florido H%]I [a ambulância levou para o 

hospital L%]I 

Sujeito Longo (SL): [A moça de vestido florido foi levada para o hospital L%]I 

Tópico Curto (TC): [A moça de vestido H%]I [a ambulância levou para o hospital L%]I 

Sujeito Curto (SC): [A moça de vestido foi levada para o hospital L%]I 

Aplicamos a tarefa a 24 alunos do 1º ano do Ensino Médio da Educação Jovens 

e Adultos (EJA). A cada participante foram apresentados 16 itens experimentais 

distribuídos nas 4 condições, totalizando 384 ocorrências analisadas. Os resultados 

mostraram uma taxa de reconhecimento auditivo da estrutura alvo de 75%.  

Submetemos as escolhas dos participantes ao teste estatístico não-paramétrico binomial, 

através do software de análises estatísticas SPSS, e tal porcentagem de acerto é 

considerada significativa (p < 0,001). Com relação ao tempo de reação (TR) na escolha 

das respostas, para as respostas certas tivemos uma média de TR de 863,43ms e para as 

respostas erradas uma média de 1135,76ms. Os resultados de TR foram normalizados 

por raiz quadrada + 1. Aplicamos, então, o teste estatístico Student’s T e encontramos 

diferença significativa entre os TR das respostas certas e erradas t(359)= 3,850; p < 

0,001. 

No experimento (2), aplicamos uma tarefa do tipo Cross-modal naming 

(MARSLEN-WILSON ET AL, 1992), na qual apresenta-se uma imagem seguida de um 

estímulo escrito ao informante que deve produzir uma sentença a partir da integração 

desses dois estímulos. As imagens foram escolhidas para favorecer a produção de um 

SN animado ou inanimado. A palavra que seguia a imagem favorecia ora a construção 

de um tópico (“ELE” ou “ELA”); ora a construção de uma estrutura de sujeito (“ERA” 

ou “FOI”). Com esses estímulos, foram criados 8 itens experimentais, distribuídos em 4 

condições: Tópico Animado (TA), Tópico Inanimado (TI), Sujeito Animado (SA), 

Sujeito Inanimado (SI). A tarefa foi apresentada, com o uso do software DMDx, a 18 

estudantes de 1º período da UFJF. Os informantes produziram um total de 129 

sentenças. As condições SA e SI apresentaram 86,1% e 60,6% de respostas com 

estruturas de sujeito. As condições TA e TI apresentaram, respectivamente, 53,6% e 

48,4% de respostas com estrutura de tópico. Os TR das condições experimentais que 

favoreciam tópicos foi de 8726ms, e a TR das condições que favoreciam sujeitos foi de 

7608,5ms. Normalizamos os resultados de TR com Log10 e os submetemos ao teste 

estatístico Anova one-way, que indicou diferença significativa entre os TR: F(1,129) = 

5,995, p= 0,16. 



Do ponto de vista perceptivo, os resultados do experimento (1) indicam que os 

ouvintes reconhecem satisfatoriamente as diferenças entre SNs com estruturas 

prosódicas de tópico e sujeito. No entanto, do ponto de vista da produção, os 

participantes do experimento (2) demonstraram ter mais dificuldades para produzir 

estruturas topicalizadas, pois a taxa de produção nas condições de elicitação de tópicos 

(53,6% e 48,4%) foi menor do que a taxa nas condições de elicitação de sujeitos (86,1% 

e 60,6%). Podemos perceber tal dificuldade também através dos resultados de TR na 

produção das frases. O TR foi maior na produção de sentenças nas condições de 

elicitação de tópicos do que nas condições de elicitação de sujeitos, e tal diferença é 

estatisticamente significante. Tais resultados parecem indicar que os falantes do PB, 

mesmo na linguagem oral, preferem a estrutura de sujeito, assim como nos resultados de 

Kenedy (2014). 

 Como atividade futura, aplicaremos um experimento do tipo Self-paced 

Listening and Reading para testar ora a congruência, ora a incongruência entre a 

estrutura prosódica e a estrutura sintática de sentenças de tópico e de sujeito. Com esta 

nova tarefa, objetivamos investigar se as características prosódicas de um SN, na 

posição de tópico ou de sujeito não topicalizado, são suficientes e informativas para 

guiar o processamento linguístico dos ouvintes na distinção entre essas duas categorias 

sintáticas. 
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O APAGAMENTO DA VOGAL POSTÔNICA NÃO FINAL EM PORTUGUÊS: 

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS VARIEDADES BRASILEIRA, 

EUROPEIA E SÃO-TOMENSE 

 

Danielle Kely Gomes 

 

O apagamento da vogal postônica não final é um processo é frequente nas 

diversas variedades do Português, que culmina na regularização das palavras 

proparoxítonas em paroxítonas. Brescancini (2014), com base no mapeamento de 

trabalhos sociolinguísticos que se debruçam sobre o tema, revela que as variedades do 

Português Brasileiro apresentam um comportamento heterogêneo em relação à regra 

variável de apagamento da postônica não final, com índices que variam de 8% (Região 

Sul do país) a 50,25% (Rondônia). Apesar de o apagamento da átona não final ser um 

fenômeno amplamente reconhecido, destaca-se ainda a escassa investigação do ponto de 

vista do contraste entre variedades continentais (cf., por exemplo, GOMES 2012).  

Este trabalho visa apresentar os primeiros resultados de um projeto cujo objetivo 

é mapear três variedades do Português – a brasileira, a europeia e a são-tomense - no 

que tange ao comportamento do vocalismo átono postônico não final. Gomes (2012) 

observa que há diferenças quantitativas e qualitativas consideráveis quando se 

comparam dados do Português Brasileiro (PB) e do Português Europeu (PE): nesta 

variedade, os resultados apontam para um índice alto de aplicação da regra de 

apagamento da vogal postônica não final, e a atuação exclusiva de condicionamentos de 

ordem linguística; naquela, contudo, os índices não são tão expressivos quanto os 

verificados no PE, e há uma interação maior entre os fatores de ordem linguística e 

extralinguística. Naquela ocasião, não estavam disponíveis corpora relativos a 

variedades africanas do Português.  

Nesta apresentação, a análise contrastiva entre as variedades dar-se-á a partir do 

levantamento de palavras proparoxítonas presente em dois corpora: representativos do 

PB e do PE, utilizam-se as gravações reunidas no projeto Estudo comparado dos 

padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias 

(http://www.concordancia.letras.ufrj.br), que conta com inquéritos recolhidos na zona 

metropolitana do Rio de Janeiro (o bairro de Copacabana e o município de Nova 

Iguaçu) e na zona metropolitana de Lisboa (Lisboa/Oeiras e Cacém). O referido corpus 

foi organizado entre os anos de 2008 e 2011, com informantes distribuídos por sexo, 

três faixas etárias (18-36 anos; 35-55 anos; 36-75 anos) e três níveis de escolaridade 

(fundamental: 5 a 8 anos; médio: 9 a 11 anos; superior: 12 ou mais anos). Para a análise 

do Português de São Tomé (PST), recorre-se às entrevistas, de perfil sociolinguístico, 

realizadas em 2009 e reunidas pelo corpus Variedades do Português (VARPOR), do 

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. 

Os resultados preliminares, pautados no comportamento dos indivíduos da 

primeira faixa etária nos dados do PB e do PE, revelam que:  

(i) No âmbito da variedade europeia, há uma regra variável de regularização dos 

proparoxítonos em paroxítonos, condicionada prioritariamente por variáveis fonológicas 

(a natureza da consoante precedente e subsequente vogal, a dimensão do vocábulo, o 

traço de articulação da vogal) e pela escolaridade do indivíduo.  

(ii) Quanto ao comportamento do Português Brasileiro, estamos, entre os indivíduos 

mais jovens da zona metropolitana, diante de uma regra semicategórica (nos termos 

postulados por LABOV, 2003) em favor da manutenção da vogal postônica não final. 

Tal tendência pode ser explicada pelo conservadorismo do sistema vocálico átono do 

PB, que favorece a variação na realização das vogais médias, sem a implementação de 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/


regras de apagamento de vogais átonas. De certo modo, esses resultados preliminares 

corroboram as conclusões de Gomes (2012), baseadas na observação dos itens 

proparoxítonos em amostras recolhidas na década de 70/80 - relativas ao 

comportamento de indivíduos urbanos e da zona rural: o apagamento da vogal postônica 

não final possui valoração social, é índice de estigmatização e, por consequência, tende 

a ser evitado.  

 Com relação aos resultados preliminares para a variedade são-tomense – 

baseados no comportamento de indivíduos de duas faixas etárias, nota-se que a redução 

dos vocábulos proparoxítonos ao padrão acentual paroxítono é um processo bastante 

frequente (34.7%), condicionado por fatores fonético-fonológicos (natureza do 

segmento precedente e estrutura da sílaba tônica), morfológicos (classe gramatical do 

item) e a escolaridade do indivíduo. Aventa-se a hipótese desse comportamento estar 

associado ao processo de formação do PST e sua relação com o Forro, crioulo que 

convive com o Português na Ilha de São Tomé. No forro, a tendência geral é a de 

apagamento de segmentos, em favor da regularização dos vocábulos a sequências 

dissilábicas (FERRAZ, 1979). 
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PALATALIZAÇÃO DAS OCLUSIVAS DENTAIS: RECONTATO NA 

COMUNIDADE PESSOENSE 
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Laís Dantas de Araújo  
 

A palatalização das oclusivas dentais na comunidade pessoense pode resultar 

tanto de um processo de assimilação regressiva como de um processo de assimilação 

progressiva; em ambos os casos, a alternância se dá entre a forma palatalizada e a não 

palatalizada. A diferença entre as regras reside no contexto fonológico que funciona 

como gatilho para a sua aplicação. Enquanto na regressiva, o gatilho pode ser a vogal 

anterior alta ou uma média elevada, como em ‘poti’ [pɔ’ti] ~ [pɔ’tʃi], ‘pote’ [‘pɔti] ~ 

[‘pɔtʃi],  na progressiva, o contexto fonológico que funciona como gatilho na aplicação 

da regra é o glide do ditongo que antecede a consoante ou a forma monotongada desse 

mesmo ditongo, a exemplo de ‘peito’ [pejtu] ~ [pejtʃu] ~ [petʃu]. A escolha dessa 

variável tem como princípio o fato de, nos estudos com os dados de 1993, ela 



demonstrar uma tendência da comunidade à palatalização ([tʃ]iro), forma avaliada como 

inovadora em uma comunidade cuja norma é a não palatalização ([t]iro). Os dados do 

recontato poderão ratificar, ou não, a hipótese de que essa variável estará sofrendo um 

processo de mudança em progresso, considerando que a palatalização das oclusivas 

dentais no contexto de vogal alta anterior ou de uma vogal média anterior que se eleva 

tende a ser do ponto de vista teórico o caminho natural na língua. Nessa comunicação, 

assim, trataremos apenas do primeiro caso, ou seja, da palatalização resultante de 

assimilação regressiva, que, no Brasil, já foi objeto de estudo de pesquisadores de 

diferentes comunidades de fala, a exemplo de Bisol (1986); Hora (1990); Pagotto 

(2001); Battisti e Dornelles Filho (2016), etc. Todos esses trabalhos utilizaram como 

modelo teórico-metodológico a proposta variacionista (Labov, 1966; 1972) e têm em 

comum o fato de demonstrarem que a forma palatalizada é a mais produtiva, ao 

contrário do que ocorre, como mencionado anteriormente, na comunidade pessoense, 

demonstrado por Jones (2008) que utilizou como amostra o corpus do VALPB (Projeto 

Variação Linguística no Estado da Paraíba – 1993). Passados 22 anos da pesquisa 

realizada na comunidade pessoense, o que corresponde para Labov a uma geração, 

voltamos à comunidade para realizar um estudo de recontato, que, diferente do anterior 

que foi em tempo aparente, passa, agora, a ser em tempo real. Foram recontactados 10 

informantes, dos quais apenas sete se dispuseram a participar da pesquisa e aqui, por 

questões metodológicas utilizamos os dados de cinco deles. O critério utilizado para 

esse recorte foi o sexo, o tempo de escolarização e a mobilidade dessas pessoas nos 

últimos 22 anos. Das três mulheres selecionadas, uma delas não é escolarizada; as 

outras duas são escolarizadas, sendo que uma nunca saiu de João Pessoa e a outra 

morou algum tempo em Recife, cidade em que a forma não palatalizada é a mais 

produtiva. Dos dois homens selecionados, ambos escolarizados, um nunca morou fora 

de João Pessoa e o outro passou um bom tempo morando em São Paulo e depois no Rio 

de Janeiro, cidades em que a forma palatalizada é a mais recorrente. Além de 

considerarmos essas variáveis de cunho extralinguístico, controlaremos o contexto 

fonológico precedente, hipotetizando que a presença de uma palatal nesse contexto pode 

favorecer a aplicação da regra de palatalização como em ‘de[∫]tino’, ‘ca[∫]tiçal’; e 

também o contexto subsequente à vogal anterior alta, sob a mesma hipótese levantada 

para o contexto precedente, como em ‘di[∫]tância’. No recontato, o instrumento de 

coleta foi uma entrevista que versou sobre os mesmos tópicos utilizados em 1993. A 

hipótese inicial é a de que há um processo de mudança em curso que favorece a forma 

palatalizada, principalmente para o falante escolarizado que residiu em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Para a falante não escolarizada e para os falantes escolarizados que 

nunca moraram fora de João Pessoa, e para a mulher que residiu em recife, a hipótese é 

a de que os resultados favoráveis à aplicação da regra de palatalização sejam mais 

produtivos do que na amostragem de 1993. Os dados serão analisados com auxílio do 

Programa R (GRIES, 2009, 2013), por meio do qual as hipóteses serão testadas com 

modelos de regressão logística, o que nos permitirá, com maior acuidade, uma avaliação 

intra e interfalante envolvendo a variável selecionada.  
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A SIGLAGEM COMO PROCESSO NÃO CONCATENATIVO DE FORMAÇÃO 

DE PALAVRAS: A MORFOFONOLOGIA EM EVIDÊNCIA 

 

Bruno Cavalcanti Lima 

 

De acordo com a tradição gramatical, a morfologia do português caracteriza-se, 

basicamente, pela produção de novos itens lexicais a partir da concatenação de 

formativos, ou seja, novas palavras da língua são geradas com base no acréscimo de 

afixos, no caso da derivação, como em ‘fazer’ > ‘refazer’, ou com o encadeamento de 

radicais ou bases, como ocorre em ‘passa’ + ‘tempo’ > ‘passatempo’.  

É necessário notar, todavia, que alguns itens lexicais não são gerados por meio 

do acréscimo de elementos morfológicos, como se pode observar em ‘Isabel’ > ‘Bel’ ou 

‘Bebel’; ‘Maracanã’ > ‘Maraca’ e ‘macarrão’ + ‘maionese’ > ‘macarronese’. Constata-

se, nesses exemplos, que não há concatenação de formativos, mas perda de segmentos 

para que novos significados sejam veiculados na língua.  

Gonçalves (2013) chama de casos de morfologia subtrativa os processos que 

formam novos vocábulos a partir da perda de segmentos. Esses processos não são 

contemplados pela gramática tradicional, uma vez que fenômenos dessa natureza, 

segundo alguns gramáticos, são considerados “subsidiários” em português (ROCHA 

LIMA, 2003) ou são dispostos sob o rótulo genérico de “abreviação vocabular” 

(BECHARA, 2009). 

Os processos não concatenativos de formação de palavras, também 

denominados processos marginais de formação de palavras, mostram que o português 

emprega categorias morfoprosódicas para gerar um novo vocábulo. De acordo com 

Gonçalves (2004), essas operações são: a Reduplicação (pula-pula, brincadeira de 

criança), o Truncamento (japa, para japonês), o Cruzamento Vocabular (apertamento, 

junção das bases apartamento e aperto), a Hipocorização (Cris, para Cristina) e a 

Siglagem (COI, para Comitê Olímpico Internacional). 

Alguns autores, como Spencer (1991) e Gonçalves (2005), defendem que os 

processos não concatenativos não sejam analisados tendo como base apenas morfologia 

pura, mas a interação de dois níveis linguísticos – o morfológico e o fonológico –, uma 

vez que a perda de massa fônica de uma palavra produz um novo item lexical. Dessa 

maneira, é possível afirmar que operações morfológicas, muitas vezes, “ultrapassam os 

terrenos da própria morfologia e acessam conteúdos fonológicos, acarretando o que 

chamamos de estudos de interface ou, mais especificamente, interface morfologia-

fonologia” (LIMA & THAMI DA SILVA, 2011: 77).  

http://www.amazon.com/dp/0415962706
http://www.amazon.com/dp/3110307286/


Este trabalho analisa o processo da Siglagem pela ótica da Teoria da 

Otimalidade, modelo teórico postulado por McCarthy & Prince (1993) e Prince & 

Smolensky (1993). Adota-se, nesta proposta de comunicação, a nomenclatura proposta 

por Abreu (2009), segundo a qual siglas soletradas são denominadas alfabetismos (EPI, 

para Equipamento de Proteção Individual), e siglas lidas como palavras da língua são 

chamadas de acrônimos (CUT, para Central Única de Trabalhadores). 

Defende-se, a partir dessa divisão, que acrônimos são palavras fonológicas e, 

como tais, ajustam-se aos diversos padrões fonológicos pelos quais qualquer palavra da 

língua passa. O acrônimo PUC (Pontifícia Universidade Católica), por exemplo, é 

pronunciado com a epêntese de [ɪ] após o segmento obstruinte [k], visto que consoantes 

oclusivas, em português, não podem ocupar a posição de coda (CÂMARA Jr, 1970). O 

segmento obstruinte, com a epêntese, passa a figurar no ataque silábico, posição que lhe 

é própria, produzindo-se o dissílabo paroxítono [ˈpu.kɪ].  

Esta pesquisa terá como foco o estudo dos acrônimos, uma vez que estes são, 

de fato, palavras morfológicas e fonológicas da língua
4
. Espera-se que este trabalho 

evidencie que o estudo da realização fonética dos acrônimos pode trazer à tona 

características da fonologia do português brasileiro.   

No que concerne à prática metodológica, levantamentos de dados foram feitos 

em dicionários eletrônicos, como o Aurélio e o Houaiss, por meio das ferramentas de 

busca que as obras apresentam; em gramáticas tradicionais e manuais de morfologia do 

Português; em jornais, revistas e sites de busca; e em situações de fala real.  

Como apenas acrônimos serão contemplados na análise, foi necessária a 

aplicação de testes de leitura a diversos informantes para que se chegasse à conclusão de 

quais formações são acrônimos e quais são alfabetismos. Realizou-se um teste, com 

diversos enunciados, contendo siglas de todas as combinações possíveis de V e C, em 

que “C” se refere à palavra “consoante”, e “V”, à “vogal”. Os enunciados foram trechos, 

retirados de sites da internet, que continham uma sigla, como, por exemplo: “A DRE 

coordena, assina e centraliza os registros e controles acadêmicos e a emissão de 

documentos a eles relativos.”.  

O objetivo dos testes foi verificar como os informantes pronunciavam as siglas 

contidas nos enunciados apresentados, para que, dessa forma, acrônimos e alfabetismos 

pudessem ser separados. Cada teste foi lido por 10 informantes (5 homens e 5 mulheres, 

todos maiores de 16 anos). Os dados foram gravados em formato digital (aparelho de 

telefone celular com esse recurso) e posteriormente transcritos, considerando-se a escuta 

por parte do pesquisador. As transcrições fonéticas foram feitas com base nos símbolos 

do Alfabeto Fonético Internacional, o IPA
5
. 

 

Referências 

ABREU, K. N. M. de. Um estudo sobre as siglas do português do Brasil. Tese de 

Doutorado em Linguística. Rio de Janeiro: UFRJ/ Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, 2009. 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

CÂMARA Jr., J. M. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1970. 

GONÇALVES, C. A. Processos morfológicos não concatenativos: formato prosódico e 

latitude funcional. Alfa (ILCSE/UNESP), Araraquara, v. 48, n. 2, p. 30-66, 2004. 

                                                           
4
 Os alfabetismos devem ser compreendidos apenas como palavras morfológicas, já que são encarados, 

muitas vezes, como formas primitivas. O alfabetismo PDT, por exemplo, origina a palavra derivada por 

sufixação pedetista, ou seja, aquele que é filiado ao PDT (Partido Democrático Trabalhista). 
5
 Transcrição fonética de acordo com o dialeto carioca, uma vez que os informantes do teste adotam essa 

variedade linguística. 

http://www.nemp.com.br/images/stories/alfa_(2004)_-_processos.pdf
http://www.nemp.com.br/images/stories/alfa_(2004)_-_processos.pdf


GONÇALVES, C. A. Relações de identidade em modelos paralelistas: morfologia e 

fonologia. DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada. São 

Paulo, v. 21, n. 1, p. 75-119, 2005. 

GONÇALVES, C. A. Interface morfologia-fonologia: teorias, abordagens e temas. 

Cadernos de Letras da UFF, 2013. 

LIMA, B. C.; THAMI DA SILVA, H. Processos não lineares de formação de palavras: 

os “mal-comportados” do português. Revista Souza Marques. Rio de Janeiro, ano XI, n. 

24, 2011.  

McCARTHY, J.; PRINCE, A. Prosodic Morphology I: constraint interaction and 

satisfaction. Cambridge: Rutgers University, Center for Cognitive Science, 1993. 

PRINCE, A.; SMOLENSKY, P. Optimality Theory: constraint interaction in generative 

grammar. New Brunswick: University of Rutgers, 1993. 

ROCHA LIMA, C. H. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2003.  

SPENCER, A. Morphological theory. Cambridge: Brasil Blackwell, 1991. 

 

 

PROCESSOS ASSIMILATÓRIOS VARIÁVEIS NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO: ASSIMETRIAS 

 

José Magalhães  

 

Esta comunicação tem como objetivo, além de apresentar mais dados que 

comprovam a existência robusta de assimilação progressiva de traços (da esquerda para 

a direita) no português brasileiro, responder a alguns questionamentos que advêm da 

realização variável deste fenômeno, seja progressiva, seja regressivamente. 

Em Magalhães (2014) apresentamos elementos e dados
6
 que demonstram que a 

assimilação progressiva de traços não parece ser um fato tão raro como se poderia 

imaginar no português brasileiro. Enumeramos diferentes casos de assimilação 

progressiva variável, envolvendo, essencialmente, consonantes fricativas. Conforme se 

vê a seguir, o espraiamento dos traços à direita surge após o apagamento da vogal 

postônica não final, envolvendo, em todos os casos, duas consoantes obstruintes que se 

avizinham na nova configuração silábica da palavra: 

 

(a) pê[s]e[g]o   →  pe[s].[k]o  cf  *pe[z].[g]o 

có[s]e[g]as   →  co[s].[k]as  cf *co[z].[g]as 

á[s]i[d]o  → á[s].[t]o  cf *á[z].[d]o 

 

(b) fí[z]i[k]a     → fi[z].[g]a  cf fi[s].[k]a 

mú[z]i[k]a  → mú[z].[g]a  cf mú[s].[k]a 

analgé[z]i[k]o  → analgé[z].[g]o  cf analgé[s][k]o 

 

Quando se trata de uma vizinhança obstruinte/soante, nem mesmo o 

espraiamento de traços mais comum, da direita para a esquerda (assimilação regressiva) 

ocorre: 

 

(c) pró[s]i[m]o  → pró[s].[m]o  cf *pró[z].[m]o 

má[s]i[m]o  → má[s].[m]o  cf  *má[z].[m]o 

                                                           
6
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pé[s]i[m]o  → pé[s].[m]o  cf *pé[z].[m]o 

dé[s]i[m]o  → dé[s].[m]o  cf *dé[z].[m]o 

bú[s]o[l]a  → bú[s].[l]a  cf *bú[z].[l]a 

ví[s]e[r]a  → ví[s].[r]a  cf *ví[z].[r]a 

pá[s]a[r]o  → pá[s].[r]o  cf *pá[z].[r]o 

 

Os dados abaixo, em (d) e (e), demonstram que, a despeito do bloqueamento da 

assimilação em (c), a sequência obstruinte/soante é bastante comum na língua: 

 

(d) vigé[z]i[m]o  → vigé[z].[m]o  cf *vigé[s].[m]o 

centé[z]i[m]o  → centé[z].[m]o  cf *centé[s].[m]o 

dí[z]i[m]o  → dí[z].[m]o  cf *dí[s].[m]o 

 

(e)  a[zn]o  lo[zn]a  a[zn]eira 

de[zm]aio go[zm]a le[zm]a 

de[zl]ambido  de[zl]ligar  I[zl]ândia   

  

Além da retomada dos dados de Magalhães (2014), para fomentar os 

questionamentos que pretendemos discutir e responder neste trabalho, apresentamos 

também novos casos de assimilação progressiva atingindo, agora, as vogais, conforme 

os dados abaixo: 

 

(f) c[ͻ]c[o]ras  → c[ͻ]c[ͻ]ras  

 ab[ͻ]b[o]ra  → ab[ͻ]b[ͻ]ra 

 c[ɛ]r[e]bro  → c[ɛ]r[ɛ]bro 

 v[ɛ]rt[e]bra  → v[ɛ]rt[ɛ]bra 

 

Perguntas que pretendemos responder: i) em observância aos dois primeiros 

blocos de dados, por que em (a) a assimilação progressiva é categórica e em (b) o 

mesmo processo é variável? ii) levando-se em consideração (c), (d) e (e), por que a 

assimilação nos dados em (c) é bloqueada, sendo que a sequência obstruinte/soante é 

perfeitamente licenciada na língua, seja em casos de apagamento postônico ou não? iii) 

pautando-se em (f), o que motiva a assimilação progressiva do traço de altura das 

vogais, tornando-as harmonicamente baixas? 
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O ESTATUTO FONOLÓGICO DOS GLIDES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Evilázia Ferreira Martins  

Seung Hwa Lee 

 

De produção sonora semelhante às vogais, mas de realização sistêmica 

cambiante, ora como vogais, ora como consoantes, os glides tornaram-se segmentos 

curingas nos sistemas sonoros das línguas do mundo e alvo de muitos debates sobre a 

sua natureza, que pode ser considerada, no Português Brasileiro (doravante PB), 

meramente fonética, conforme autores como Bisol (1989, 1999), Câmara Jr. (1970) e 

Leite (1974) – mas, por outro lado, fonológica, conforme os primeiros estudos de 

Câmara Jr. (1953, 1969).  

Neste trabalho, após análise de dados, assumimos que o PB possui dois tipos de 

representação interna para os glides (confira proposta de Hume, 1994): uma 

representação consonantal, que ocorre em casos como pa[y], bo[y]a, bo[w]a, e outra 

vocálica, presente em palavras como ca[y]pira, re[w]nião.  

Propomos que os glides consonantais têm representação semelhante à estrutura 

das consoantes e estão presentes na forma subjacente, podendo também ser formados no 

nível lexical, motivados pela morfologia, ou no nível fonético, caracterizados, neste 

último caso, pela variação. Por se comportarem, no sistema, como consoantes, nunca 

variam com vogais altas no nível fonético, mas sim com outras consoantes comuns na 

posição de coda silábica do PB (MARTINS, 2011).  

Deste modo, no sistema linguístico do PB, parte dos glides consonantais estão 

presentes na estrutura subjacente, como em je[y]to e la[w]do,  outra parte, devido à 

motivações morfológicas, é formada no nível fonológico, como em ba[y]ano, vende[w] 

e anzo[y]s. Nestes dois primeiros casos, sua característica principal é a impossibilidade 

de alternar livremente com outras consoantes. Por fim, afirmamos que uma terceira 

parte dos glides consonantais está presente no nível fonético, e, neste caso, possui, como 

principais características a flutuação entre presença e ausência de glide, como em boa ~ 

bo[w]a, e, ou a alternância com outras consoantes possíveis na posição de coda silábica 

do PB, como em sal ~ sa[w] (confira sa[l]eiro). 

Já os glides vocálicos variam com as vogais altas, independentemente do 

contexto fonológico e são formados somente no nível pós-lexical (ca[y]pira ~ ca[i]pira; 

va[y]dade ~ va[i]dade). No processo de sua formação, a vogal desliga-se de uma 

posição vocálica, nuclear, e liga-se a uma posição consonantal, tornando-se um glide.  

Neste caso, o glide formado não apresenta uma estrutura consonantal. Ele é resultado de 

uma regra variável de ressilabificação e, em alternância com a vogal alta, não altera o 

sentido da palavra.   

Para sustentar essa proposta, este estudo analisou, também, outras questões 

fonológicas, como o posicionamento dos glides no molde silábico, a interface com o 

acento e com o processo de silabificação. Como resultado, afirmamos que os glides 

estão posicionados na coda silábica, isto é, numa posição consonantal, e que são 

mapeados como consoantes pelas regras de acentuação e silabificação no léxico. Assim, 

ao dedicarmos a imprevisibilidade a um conjunto de glides e a previsibilidade à 

acentuação e à silabificação, evitamos a marcação de hiatos, a criação de regras de 

silabificação e a derivação de segmentos fonéticos no léxico (dedicando-o somente para 

os glides motivados morfologicamente). 

Já sob a luz da Teoria da Otimalidade (TO), o ranqueamento proposto para a 

análise dos glides ficou assim estabelecido:  

 



Max, Dep
onset

 , Coda-Cond [+soante]
com ponto de C

,Ident-I/O
com ponto de C

 >> Dep
Nuc 

>>NoComplex
nuc 

>> NoComplex
onset  

>>Onset >>NoCoda 

 

Nesta análise, a restrição MAX, no topo do ranqueamento, garante que a 

sequência Vogal-Glide não seja desfeita por apagamento segmental do glide e, em 

seguida, a restrição Dep
onset

 impede que segmentos sejam introduzidos, a fim de 

desfazer a sequência vocálica. Já a restrição IDENT-I/O coíbe a alteração do ponto de C 

das soantes no nível fonológico, o que garante a identidade das estruturas de consoantes 

e vogais no sistema do PB. 

Lembramos que, no pós-léxico, tanto a inserção quanto o apagamento de glides 

são possíveis no PB, mas não a alteração do ponto de C (diferente em consoantes e 

vogais).  Esta alteração só é possível em uma alternância morfofonológica típica, 

quando o glide está na borda de morfema não verbal (ba[í]a; ba[y]ano). Entre 

morfemas, no léxico, a alteração do ponto de C da vogal para a formação do glide só é 

possível no plural, mas, neste caso, o ponto de C é inserido. Essas questões ainda são 

um desafio para o ranqueamento proposto, principalmente as relacionadas à interação 

fonologia-morfologia na TO. 
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O ESTATUTO DO DITONGO ‘OU’ NA FONOLOGIA DO PORTUGUÊS 

 

Ana Ruth Moresco Miranda 

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer  

 

O ditongo ‘ou’ na posição medial de raízes nominais do português, à medida que 

alterna livremente com a vogal simples ‘o’ (‘p[ow]co’- ‘p[o]co’, ‘[ow]ro -‘[o]ro’), tem 

sido não raramente interpretado como uma unidade meramente estilística da língua, 

estando assim destituído de sua função contrastiva e, portanto, fonológica. Tal 

proposição, feita por Câmara Jr (1970) ao referir-se às vogais assilábicas do português e 



ao funcionamento do conjunto de 11 ditongos orais por ele descritos, encontra eco em 

estudos variacionistas, tais como os de Meneghini (1983), Cabreira (1996) e Paiva 

(1996), os quais, na linha de estudos labovianos, registram índices de monotongacão 

que giram em torno dos 95%, taxas muito superiores àquelas encontradas na análise de 

monotongação dos ditongos ‘ei’ e ‘ai’ em palavras como ‘peixe’ e ‘caixa’, por exemplo, 

que apresentam redução em torno de 65% dos casos estudados.   

Na mesma linha, estudos sobre aquisição fonológica, como o de Bonilha (2000), 

mostram a ausência deste e dos demais ditongos considerados fonéticos na fala de 

crianças com idades entre 1 ano e 2 anos e 4 meses. A cadeia de raciocínio que leva à 

consolidação de tal sequência vocálica como mero recurso de estilo pode então ser 

assim descrita: sem contraste no léxico, ocorre a supressão na fala, conforme mostra a 

análise variacionista, que por sua vez alimenta, ou seja, serve de input para a aquisição 

da linguagem.  

Nesta apresentação aborda-se esse ditongo desde o ponto de vista da 

configuração das raízes nominais do português, tendo como ponto de partida estudos 

sobre a metafonia nominal já realizados. 

Miranda (2000), ao tratar da metafonia, fenômeno de origem diacrônica 

responsável pela presença de vogais médias altas em posição tônica de palavras cujo 

étimo latino deveria ter evoluído para médias baixas por um movimento regular do 

sistema vocálico, propõe que tal processo ainda hoje atue no léxico do português. Por 

essa análise, a metafonia é interpretada como uma regra lexical do nível da palavra, 

processo harmônico  desencadeado por uma restrição fonotática que proíbe a sequência 

de vogal média labial da raiz, quando o gatilho – a vogal temática labial – está na borda 

da palavra (n[o]vo, [o]sso, p[o]rco e não n[ɔ]vo, [ɔ]sso, p[ɔ]rco).  

Seguindo Williams (1973), para quem a metafonia nominal não se restringiu à 

vogal média labial, tendo atingido, na diacronia do português, as vogais médias 

coronais, Matzenauer e Miranda (2008) realizaram investigações sobre as coronais. Os 

resultados encontrados pelas autoras mostram que: há preferência majoritária pela 

sequência [ɛ].../a/; há o emprego exclusivo dessa sequência com consoante líquida 

interveniente (barr[ɛ]la, pib[ɛ]ra, bac[ɛ]la), e há o emprego da sequência [e]…/a/ com 

consoante obstruinte coronal interveniente, segmento bloqueador do processo. Ainda no 

mesmo estudo, a análise da sequência [e]… /o/ pôde ser interpretada com o suporte dos 

mesmos fundamentos trazidos na abordagem das outras sequências metafônicas 

analisadas: a presença da vogal média alta coronal tônica condicionada pela vogal 

temática -o – exs.: medo, trevo, zelo (WILLIAMS, 1973; MATZENAUER e 

MIRANDA, 2008). 

Assim, examinadas as sequências [o]…/o/ (MIRANDA, 2000), [e]…/o/ e 

[ɛ]…/a/ (MATZENAUER e MIRANDA, 2008), faltava analisar a sequência [ɔ]… /a/, a 

fim de que se pudesse verificar a presença da metafonia nesse contexto. Miranda e 

Matzenauer (2014), a partir da análise das formas nominais com vogal labial média 

baixa na posição tônica seguida da vogal temática /a/, interpretaram-na como decorrente 

do processo de metafonia nominal. 

Por essa interpretação – seguindo-se Miranda (2000) em seu estudo sobre a 

sequência [o] ... /o/ –, a qualidade da vogal labial média baixa na sílaba tônica, na 

sequência [ɔ] ... /a/, passa a ser previsível, motivada por uma restrição fonotática da 

língua. As autoras observaram que a sequência [o] ... [a] manifestou-se em palavras em 

que a vogal /a/ representa a vogal temática em paroxítonas que, na sílaba tônica, 

poderiam ter o ditongo [ow] (roupa, louça), e também em palavras em que a vogal /a/ 

representa o morfema de gênero feminino (moça, loba). A discussão sobre a sequência 

[o]...[a] trouxe implicações relativas ao ditongo decrescente [ow] no PB. A tendência ao 



emprego da vogal labial média alta [o] em lugar da forma fonética [ow], mas nunca da 

vogal labial média baixa [ɔ], atesta que a ligação dupla do traço [labial], na sequência 

estudada, implica uma restrição à metafonia.   

Ao observar-se a tendência à instabilidade do ditongo [ow] no uso da língua, 

com o emprego preponderante da vogal labial [o] em seu lugar, é pertinente chamar-se 

atenção para o fato da baixa frequência da sequência /ou/ no léxico do português, a qual 

dá origem ao ditongo [ow]: segundo o Dicionário Aurélio, a língua tem em torno de 

vinte palavras dissílabas paroxítonas com a sequência C [ow] C [a], dentre as quais 

algumas (douda, louca, loura, pouca) são formas femininas e a maior parte delas mostra 

alternância do ditongo [ow] com o ditongo [oj] (bouça, cousa, douda, louça, loura, 

lousa, mouta, pousa, pouta, touça, touta). Em se considerando palavras trissílabas e 

polissílabas terminadas pela sequência C [ow] C [a], a língua conta com cerca de cem 

itens. Parece ter-se aqui um indício de que o ditongo ‘ou’, no português, como sustenta 

Câmara Jr. (1970), tende a ter mera presença na escrita da língua. No entanto, é possível 

ver-se esse ditongo como bloqueador da metafonia desencadeada pela vogal temática 

/a/: esse ditongo restringe a ação da metafonia cujo efeito seria a sequência [ɔ] ... /a/ em 

palavras como louça, por exemplo. Essa intepretação implica a atribuição de um novo 

estatuto ao ditongo ‘ou’, que passaria, nessa perspectiva, a cumprir papel na fonologia 

da língua. Tal entendimento encontra suporte na visão dos traços fonológicos, 

envolvidos no processo metafônico, como autossegmentos, reconhecendo-se, assim 

como Miranda (2000), o traço [labial] como principal promotor da metafonia nominal 

no português, desde que não apresente compartilhamento com algum segmento 

interveniente à sequência vocálica em harmonia. 
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FRASEAMENTO PROSÓDICO DE ESTRUTURAS PARENTÉTICAS NO 

PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

Vivian Paixão  

Carolina Serra  
 

Este trabalho tem como objetivo investigar de que forma se dá o fraseamento 

prosódico de estruturas parentéticas no português do Brasil (PB), em dados de leitura de 

frases, a partir de uma abordagem fonológica. A hipótese testada é a de que há um 

fraseamento default dessas estruturas, no PB, no sentido de constituírem um sintagma 

entoacional (IP) independente dos elementos à esquerda e à direita da parentética; e de 

que o tamanho do segmento à esquerda seria um fator importante para essa demarcação 

– quanto maior o elemento à esquerda, mais robustas seriam as fronteiras prosódicas 

entre esse elemento e a parentética. 

Como fundamentação teórico-metodológica, utilizam-se os pressupostos da 

teoria Autossegmental e Métrica da Entoação (AM) (PIERREHUMBERT, 1980; 

BECKMAN & PIERREHUMBERT, 1986; LADD, 2008; FROTA et al., 2015, i.a.), a 

partir da qual se fez a análise e notação entoacional dos enunciados. Recorre-se também 

à teoria da Hierarquia Prosódica, que propõe a segmentação do fluxo da fala em 

domínios prosódicos gramaticalmente estruturados, na linha dos trabalhos de Selkirk 

(1984, 1986), Nespor & Vogel (1986), entre outros. Ademais, a metodologia inclui os 

procedimentos da Fonética Acústica Experimental (BARBOSA & MADUREIRA, 

2015), aplicados à análise dos dados no programa computacional Praat (BOERSMA & 

WEENINK, 1992-2015). 

O primeiro passo no sentido de caracterizar prosodicamente as parentéticas foi o 

da delimitação dessas estruturas; ponto em que é fundamental estabelecer diálogo com 

trabalhos na área da linguística textual que se debruçam sobre o mesmo objeto de 

estudo. Levou-se em consideração, portanto, para a constituição do corpus, a ideia de 

que as estruturas parentéticas classificam-se em vários subtipos, a partir de sua função 

textual-interativa (JUBRAN, 2006, entre outros trabalhos).  Assim, os dados analisados 

totalizam 14 trios de enunciados, de tamanho variável em número de sílabas e de 

palavras prosódicas (PW), os quais possuem inserções parentéticas classificadas em 

dois tipos. Sete dos trios de enunciados contêm parentéticas do tipo oracional, que 

consistem, em termos semântico-discursivos, em um comentário geral sobre a sentença. 

Nos outros sete trios, as inserções são do tipo não oracional e consistem em um aposto 

relativo ao primeiro segmento da frase (cf. exemplo 2). 

(1) aquelas mulheres | por mais que elas neguem | precisam de ajuda 

aquelas pobres mulheres | por mais que elas neguem | precisam de ajuda 

aquelas pobres mulheres cansadas | por mais que elas neguem | precisam de 

ajuda 

 

(2) o irmão da vizinha | sujeito muito honesto | comprou um carro 

o irmão caçula da vizinha | sujeito muito honesto | comprou um carro 

o irmão caçula da vizinha fofoqueira | sujeito muito honesto | comprou um carro 

Os enunciados fazem parte de um corpus maior de fala controlada (127 frases 

lidas), que serve de base para diversos estudos no âmbito do grupo de pesquisa 

Fraseamento prosódico, variação e a interface prosódia-sintaxe no português do Brasil 

(PPGLEV-UFRJ), e foram lidos em duas sessões pela mesma falante, em dias 

diferentes. A cada sessão, as frases eram randomizadas. O teste de leitura foi realizado 

por 15 indivíduos cariocas, todas do sexo feminino, estudantes de pós-graduação da 



UFRJ e com idades entre 22 e 30 anos, perfazendo um total de 630 frases parentéticas 

lidas.  

Partindo-se de uma segmentação ideal que considera a parentética um sintagma 

entoacional (IP) independente (NESPOR & VOGEL, 2007), observaram-se algumas 

pistas acústicas relacionadas à presença de fronteiras prosódicas nos limites das 

inserções parentéticas. A análise acústica levou em conta, portanto, (i) a presença e 

duração de pausas silenciosas antes e depois da parentética; e, em cada um dos três 

segmentos dos enunciados, (ii) a ocorrência de acentos tonais e tons de fronteira, (iii) a 

velocidade de fala e (iv) a tessitura (nível médio de frequência fundamental). 

Resultados preliminares, com base na análise de pausas e contornos melódicos, 

confirmam a hipótese inicial. O tamanho, em termos de PW, do primeiro segmento, 

parece influir diretamente na ocorrência e duração das pausas silenciosas: o total de 

ocorrências de pausas e suas durações aumentou progressivamente, nos dados, 

conforme o acréscimo do número de PW do primeiro IP.  

Observou-se, por exemplo, que os dados cujo primeiro segmento era mais longo, 

com quatro PW, apresentaram quase o dobro de ocorrências de pausas na primeira 

fronteira do que os enunciados com primeiro segmento curto (2 PW). A duração das 

pausas também foi maior nos enunciados mais longos: quando havia quatro PW no 

primeiro IP, a duração média da pausa na primeira fronteira foi de 211 ms, contra 146 

ms de duração média dessa mesma pausa nos enunciados com 2 PW no primeiro IP, 

representando um aumento de 44,5%. No que se refere à segunda fronteira, porém, os 

resultados mostraram aumento progressivo no total de ocorrência de pausas, mas não 

em sua duração média. 

Além disso, estabelece-se uma diferenciação notável entre a caracterização 

prosódica das parentéticas no PB e aquela já descrita para o português europeu 

(BARROS, 2014), tanto no que se refere às pausas quanto à descrição tonal. No PE, a 

maior ocorrência de pausas é na primeira fronteira de IP, ao contrário do que se 

verificou, nos nossos dados, para o PB. Outra diferença é que, nos dados de Barros 

(2014) para a variedade europeia, prevalecem os contornos ascendentes e tons de 

fronteira altos para as parentéticas; enquanto os nossos mostram predominância de 

contornos descendentes e tons de fronteira baixos para essas estruturas no PB. Por outro 

lado, ainda não foi possível verificar qualquer relação entre o tipo de estrutura 

(oracional x não oracional ou por sua função textual-discursiva) e sua realização 

prosódica. Ao menos em termos de fala controlada, portanto, os dados analisados vêm 

confirmando a segmentação ideal das parentéticas como um IP independente, além de 

corroborar a influência do tamanho prosódico do segmento à esquerda no 

estabelecimento de fronteiras prosódicas delimitadoras dessas estruturas. 
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OBSERVAÇÕES SOBRE O FRASEAMENTO PROSÓDICO NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 

Carolina Serra  

 

Falar de fraseamemento prosódico, isto é, de segmentação do contínuo de fala 

em unidades menores, não pode prescindir da discussão relativa à interface sintaxe e 

prosódia. Neste trabalho, pretendo então refletir sobre as relações entre essas duas áreas, 

focalizando questões de fraseamento prosódico na leitura de frases, tendo em vista que a 

fonologia de base prosódica aponta para o fato de a sintaxe não ser capaz de predizer 

totalmente a organização dos enunciados de fala, ficando a cargo da prosódia um papel 

substancial nessa organização (NESPOR & VOGEL, 2007; LADD, 2008; 

SHATTUCK-HUFNAGEL & TURK, 1996; JUN, 2005, 2014). A análise a ser 

empreendida aqui leva em conta um corpus constituído por estruturas do tipo SVO que 

são manipuladas em relação ao tamanho, em número de sílabas, do constituinte Sujeito 

e sua ramificação sintática. No que se refere ao aporte teórico-metodológico a ser 

utilizado na pesquisa, lanço mão das abordagens da Fonologia Prosódica (SELKIRK, 

1984; NESPOR & VOGEL, 2007) e da Fonologia Entoacional Autossegmental e 

Métrica (BECKMAN & PIERREHUMBERT, 1986; LADD, 2008; FROTA et al., 2015, 

i.a.) 

No âmbito da Fonologia Prosódica, assume-se que o componente fonológico não 

é autônomo. A estrutura fonológica está, segundo a teoria, em relação com outras 

estruturas da gramática, principalmente com a sintática. A relação entre as duas 

estruturas é notada já pela forma como o modelo teórico assume a constituição da 

estrutura fonológica, através de regras de projeção que agrupam os elementos de uma 

dada sequência, assim como acontece com a constituição da estrutura sintática. Embora 

seja precisamente através de regras de mapeamento que se atesta a viabilidade de 

interface entre a fonologia e os demais níveis da gramática -- sobretudo com a 

referência à estrutura sintática de superfície para a formação de constituintes da 

estrutura fonológica -- há a preocupação de se enfatizar a ausência de isomorfismo entre 

os constituintes prosódicos e quaisquer outros constituintes da gramática. 

O interesse por capturar os princípios que governam a organização prosódica das 

frases, e a consequente delimitação de fronteiras prosódicas, é grande. Sabe-se também 

que as pistas têm sido cada vez mais buscadas dentro da própria fonologia -- quando se 

parte para a verificação do papel da ramificação fonológica, do tamanho, do peso e da 

posição estrutural do constituinte na árvore prosódica, da velocidade de fala, da 

densidade tonal, dos efeitos do foco, etc -- e a pesquisa recente em fraseamento 

prosódico tem documentado esse fato (GHINI, 1993, para o Italiano; HELLMUTH, 



2004, 2007, para o Árabe do Cairo; JUN, 2003, para o Coreano; ELORDIETA et al., 

2003, 2005, para o Catalão, o Português Europeu e o Espanhol; PRIETO, 2005, para o 

Catalão; SANDALO & TRUCKENBRODT, 2002; FERNANDES, 2007; SERRA, 

2009; FERNANDES-SVARTMAN et al. 2015; MORAES, CARNAVAL & COELHO, 

2015, para o Português do Brasil; CRUZ & FROTA, 2013, para variedades do 

Português Europeu, entre outros). 

Estudos recentes sobre diversas línguas românicas, e não só, atestam que mesmo 

línguas “aparentadas” diferem consideravelmente em relação aos padrões preferenciais 

de fraseamento prosódico (D’IMPERIO et al., 2005; ELORDIETA et al., 2005; FROTA 

et al., 2007). Levando em conta uma estrutura sintática simples, como a SVO, uma 

mesma língua pode apresentar, por exemplo, padrões distintos para o fraseamento do 

Sujeito, a depender da complexidade interna do constituinte (ramificação sintática, peso 

fonológico em número de sílabas e palavras prosódicas). O número de sílabas do Verbo 

e do constituinte Objeto (e sua ramificação sintática) são também levados em conta na 

observação do fraseamento prosódico do Sujeito, variáveis que, por enquanto, não serão 

consideradas neste estudo. 

As condições experimentais testadas aqui sobre o fraseamento prosódico do 

Sujeito foram inspiradas na Romance Languages Database – RLD (D’IMPERIO et al., 

2005; ELORDIETA et al., 2005) e são as seguintes: 20 frases SVO, lidas 2x por cada 

uma das 3 falantes (total=120 frases), contendo o constituinte Sujeito com extensão 

(curtos: 3-4 sílabas; longos: 5-6 sílabas; extra-longos: 7-8 sílabas) e complexidade 

sintática (presença/ausência de ramificação: N ou N+A) variáveis, como nos exemplos 

abaixo.     

Sujeito curto sem ramificação (i) e com ramificação (ii): 

 (i) O cadete (4σ) confere a lista do abastecimento 

(ii) Leite morno (4σ) provoca o sono das criancinhas 

Sujeito longo sem ramificação (iii) e com ramificação (iv): 

 (iii) O parafuso (5σ) sustenta o armário da cozinha 

 (iv) O agressor brutal (6σ) provoca temor naquela mulher 

Sujeito extra-longo com ramificação (v e vi) 

(v) O mestre fofoqueiro (7σ) mete a colher na discussão  

(vi) O jogador talentoso (8σ) confere o placar no seu celular 

 A partir da observação de resultados de trabalhos anteriores sobre o fraseamento 

prosódico no PB, parto da hipótese de que o aumento do peso fonológico (em número 

de sílabas) e/ou a presença de ramificação sintática do constituinte Sujeito serão fatores 

essenciais tanto para a ocorrência de uma fronteira prosódica, quanto para sua robustez, 

em termos de pistas como alongamento pré-fronteira, presença e duração de pausa e tipo 

de movimento melódico. Parto então de resultados como os de Fernandes-Svartman et 

al. (2015), que investigam esse fenômeno na fala de paulistanos e portoalegrenses. Os 

resultados dos autores são apresentados na Tabela 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: (MM10) “O menor contraventor encontrou o 

morador com outra mulher” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela1: Possibilidade de (S)(VO) e (SVO) e ramificação do constituinte Sujeito 

(FERNANDES-SVARTMAN et al., 2015) 

 

 Fernandes-Svartman e colegas consideraram Ss curtos de 3σ e longos de 5σ, 

além do tipo de ramificação (N+A e N+SP). O que se vê do resultado dos autores é que 

o padrão de fraseamento (S)(VO) é ainda baixo nas duas comunidades de fala, atingindo 

percentuais um pouco maiores apenas na condição de ramificação, principalmente nos 

falantes de Porto Alegre. 

Abaixo (Figuras 1 e 2), são fornecidos alguns exemplos do fraseamento 

preferencial das falantes cariocas (S)(VO) em estruturas complexas em número de 

sílabas e de palavras prosódicas. Os resultados preliminares mostram então que a 

possibilidade de ocorrência de fronteira prosódica entre S e V aumenta 

significativamente quando se trata de Ss com maior complexidade sintática e 

fonológica. Para o grupo de frases com entre 5-6σ no constituinte S, o percentual de 

ruptura é, em média, de 52% entre as falantes cariocas; quando os Ss são compostos por 

7-8σ, a ocorrência de uma fronteira prosódica aumenta para até 85%, o que nos leva a 

crer que tanto o número de sílabas quanto o número de palavras prosódicas (nos Ss 

ramificados) potencializam a ocorrência de uma fronteira de Sintagma Entoacional após 

o constituinte Sujeito, apartando, desse modo, sintaxe e prosódia.  
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O PAPEL DA FREQUÊNCIA LEXICAL EM PROCESSOS FONOLÓGICOS 

VARIÁVEIS ENVOLVENDO OUTPUTS CONVERGENTES 

 

Luiz Carlos Schwindt 

Camila De Bona 

Valéria Monaretto 

 

 Nesta comunicação discutimos o papel da frequência de itens lexicais, 

considerando tipos e ocorrências, sobre processos fonológicos variáveis do português 

brasileiro (PB) em fenômenos que se rotulam como outputs convergentes (OC). O 

objetivo do trabalho é mostrar se a face desses processos que interage com a morfologia 

se comporta diferentemente da face puramente fonética no que diz respeito à frequência 

das palavras nas amostras estudadas.  

  Conforme Schwindt (2015), OC’s podem ser entendidos como estruturas 

comuns em nível de superfície que se originam em processos de natureza distinta – em 

outras palavras, que correspondem a dois ou mais processos distintos. Dois fenômenos 

bastante ilustrativos de outputs convergentes podem ser identificados em português 

brasileiro: a redução da nasalidade em ditongos finais átonos, doravante RN (cf. 

VOTRE, 1978; GUY, 1981; BATTISTI, 2002; SCHWINDT E BOPP DA SILVA, 

2010, CRISTÓFARO-SILVA, FONSECA E CANTONI, 2012),  e o apagamento de /r/ 

em coda final, doravante AR (cf. CALLOU, 1996; MONARETTO, 1997, 2002; 

SILVEIRA, 2010; SERRA E CALLOU, 2013). 

(1) Processos sujeitos à análise de OC’s em PB 

 a. pedem ~ pedi concordância verbal variável / redução da nasalidade 

 b. amar ~ ama∅  apagamento da marca de infinitivo / redução do /r/ em coda 

 De acordo com a análise de OC’s, outputs como os apresentados em cada linha 

do exemplo (1) estariam sujeitos, a seu tempo, aos processos mencionados à direita dos 

exemplos, capazes de gerar estruturas idênticas na superfície, sendo o segundo processo 

do par sempre mais periférico do que o primeiro. Isso resultaria que o mesmo output 

poderia ser produto apenas do primeiro do processo, apenas do segundo ou de ambos. A 

principal evidência para isso provém do fato de que o segundo processo se aplica 

sempre a verbos e não verbos (ex. pedi, mas também jovi; ama∅ , mas também amo∅ ), 

enquanto o primeiro se aplica apenas a verbos. Além disso, os índices de aplicação dos 

processos em questão se diferenciam muito para cada uma dessas classes, o que 

denuncia interfaces distintas. 

No caso de RN, se observa maior ocorrência em não verbos, evidenciando força 

de preservação da morfologia verbal sobre o processo de enfraquecimento de ditongos 

nasais em posição átona final. 

(2) RN no sul do Brasil (SCHWINDT; BOPP DA SILVA, 2010) 

 não-verbos homem ~ home∅  / camaradagem ~ camaradage∅  56% 

 verbos  pedem ~ pede∅  / falaram ~ falaru∅  32% 

No caso de AR, se aplica preponderantemente a verbos, muito provavelmente 

porque a informação morfológica de infinitivo está duplicada no acento que recai sobre 

a vogal temática categoricamente nesses casos. O enfraquecimento da coda, por outro 

lado, parece se restringir a dialetos que também posteriorizam o /r/ como etapa de 

gradualidade do fenômeno de apagamento. 



(3) AR em Porto Alegre (MONARETTO, 2002) e no Rio de Janeiro 

(SERRA; CALLOU, 2013) 

    POA RJ 

 verbos  amar ~ ama∅   76% 81% 

 não-verbos   amor ~ amo∅   2% 66% 

 Há diferentes caminhos para formalização de fenômenos com tal ambiguidade 

processual. Numa perspectiva serial, a alternativa mais natural é a que ordena os 

processos mais específicos em um nível mais alto da derivação e os mais gerais em 

nível mais superficial, onde comumente se situam processos que se aplicam across the 

board (cf. GUY, 1991). Numa perspectiva paralelista, precisam estar envolvidas 

restrições capazes de lidar com a distinção entre fenômenos que interagem com a 

morfologia, visando a preservá-la, e outras de base estritamente fonético-fonológica (cf. 

SCHWINDT, 2016). 

 Nos últimos anos se fortaleceu a tese de que a frequência lexical pode ser 

determinante sobre a variação fonológica (cf. BYBEE, 2002; PERREHUMBERT, 

2001) e a preocupação em contrastá-la com a hipótese de regra variável no sentido 

laboviano. No recorte específico deste trabalho, queremos saber se há distinção no que 

tange à frequência de itens lexicais para cada um dos processos envolvidos na análise 

dos OC’s aqui abordados, isto é: podemos dizer que o processo mais precoce, que 

supostamente interage com a morfologia, é mais influenciado pela frequência das 

palavras envolvidas, tanto em termos de tipo quanto de ocorrências, do que o processo 

mais periférico, supostamente fonético? A resposta a essa questão pode contribuir tanto 

para a afirmação da tese de outputs convergentes quanto para a discussão sobre a 

natureza do léxico (em especial no que diz respeito ao tipo de informação que carrega) e 

sua relação com a gramática, revisitando a hipótese neogramática.  

Para dar conta de nosso propósito, no âmbito de RN, reanalisamos dados de 

frequência de /eN/ átono final em não verbos e verbos, partindo da amostra de Schwindt 

e Bopp da Silva (2010), que considera dados do português falado no sul do Brasil do 

banco de dados do Projeto VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil: 

http://www.varsul.org.br); no âmbito de AR, juntamos dados de /r/ em coda final 

também do VARSUL, de Monaretto (2002), a dados do português falado no Rio de 

Janeiro – dialeto que posterioriza o /r/ em coda –, estes últimos oriundos de uma nova 

coleta feita a partir de vídeos de internet. Elegemos como corpus de referência para 

cômputo de frequência o Projeto ASPA (Avaliação Sonora do Português Atual: 

http://www.projetoaspa.org). Nesta etapa, a frequência considerada é a de palavras. A 

análise se encontra em andamento. Em relação a RN, já finalizamos a análise em não 

verbos, contexto em que não se aventa interação com a morfologia, e identificamos 

algum papel da frequência lexical (cf. DE BONA E SCHWINDT, no prelo). Neste 

estágio, analisamos comparativamente verbos, retomando a abordagem de Schwindt, 

Bopp da Silva e Quadros (2012) e Cristófaro-Silva, Fonseca e Cantoni (2012). No que 

respeita a AR, completamos a transcrição dos vídeos de internet de falantes cariocas e 

iniciamos sua codificação, ao mesmo tempo que iniciamos o levantamento de 

frequência, que deve viabilizar a comparação aos dados do sul do Brasil de verbos e não 

verbos. 

Os resultados de nossa análise, sabemos, não trarão uma resposta cem por cento 

simétrica sobre o papel da frequência lexical para o par de processos supostamente 

envolvidos em cada um dos fenômenos que investigamos aqui. Isso porque o processo 

mais periférico, de base fonética, pode atuar em todos os contextos, incluindo os 

compreendidos pelo primeiro processo. Por outro lado, a identificação de alguma 

diferença quantitativa entre essas atuações, sobretudo de maior ou menor relevância da 

http://www.varsul.org.br/
http://www.projetoaspa.org/


frequência sobre o fenômeno mais periférico, é informativa da distinção entre esses 

processos no espectro da relação entre o léxico e a gramática. 
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FALA, ESCRITA E RITMO: MODUS FACIENDI E FONÉTICA SINTÁTICA 

Célia Telles 

O trabalho que se pretende apresentar enquadra-se na temática da "relevância de 

dados de aquisição da fala e de aquisição/desenvolvimento de escrita para a teoria 

fonológica", na perspectiva da análise grafemático-fonética. Durante a transcrição 

diplomática e consequente edição semidiplomática dos Livros do Tombo, foram notadas 

grafias com redução do ditongo <ao> como em: a) "[...] sendo-me aprezentada e vista 

por mim, com o dito Juiz Ordinario, meu ad / junto, mandamos nella por Desp(ach)o. § 

Se ajuntase o Inventario, e os Partidores, / perante nos viessem a desfazer o erro que 

sobre aquella materia se achase" (LVT, 6r, L. 14-16,  Scriptor 1, L Barboza); b) "[...] 

pello Benefiçio que lhes fazem os ditos Vendedores em / lhe venderem os ditos chaoñs 

diseram os Compradores os ditos Religiozos que as naõ pode- / riam alugar a outra 

pesoa, senão aos ditos Vendedores" (LVT, 158r, L. 14-16, Scriptor 10); c) Passe carta, 

o Supplicante da a ametade da dada que lhe foi dada, a / seu marido por Thomê de 

Souza". (L3T, 13r, L. 31-32, Scriptor 5); d) "[...] que, antes de se fazer asento, elle, 

Governador que suçeder, lhe declarâ / a dita partida a obrigação com que ha de moer as 

ditas cannas aos moradores e os mais vassal- / los da Torre e Caza Forte (L3T, 59v, L. 

5-8, Scriptor 8). Nesses excertos, a preposição a não aparece no SN introduzindo o 

objeto indireto. Desse modo, buscou-se verificar a incidência deste tipo de construção, 

procurando verificar se nesses casos de elisão havia ocorrência de exemplos de sândi, 

com o objetivo de comprovar o aparecimento desses fenômenos na escrita do português 

no Brasil Colônia. Para tanto, seguiu-se a metodologia de observar na edição 

semidiplomática as ocorrências dos casos onde aparecesse a forma monotongada, na 

perspectiva de identificarem-se os casos de sândi. Terminado o levantamento e a 

identificação dos dois casos, passou-se ao estabelecimento da pertinência dos 

fenômenos no português escrito em documentos brasileiros dos séculos XVIII e XIX. O 

que, à primeira vista, pareceu tratar-se de um lapso da escrita (lapsus calami), mostrou-

se, com a recorrência da elisão da preposição nessas construções, que poderia ser um 

caso de interferência da fala na escrita, em decorrência do modus faciendi dos traslados. 

Ora, o modus faciendi vem determinado pelo Juiz de Fora, André Leitão de Mello, em 

1705 para o Livro Velho do Tombo: "E, para tresladar, he necessario que o Escrivaõ da 

Cauza, Lourenço Barboza, junta- / mente com outro escrivaõ tresladem o dito Auto 

pello melhor modo que poder perceber-se / o seu theor, contido a parte para o dito 

effeito. [...] e lhe nomee / hum dos Tabaleaens para, com o dito Lourenço Barboza, 

fazerem a dita conferencia. [...]e será qualquer Escrivam a quem esta for mostra / da  

(LVT 1r, 5-10); e pelo Juiz de Fora, Domingos José Cardozo, em 1803, para o Livro I 

do Tombo, para o Livro II do Tombo, e para o Livro III do Tombo: "[...] os titulos 

copeados por qualquer Tabaliaõ, a quem / forem aprezentados, e reconhecendo por 

verdadeiros e authenticos os  / Originais" (L3T, 1r. L. 6-8); "Rubricados os Livros, / 

seraõ copiados em authentica / forma pello Tabaliaõ / Tavares, e, depois, os con- / 

certara com outro Taba- / liaõ do Judicial e Notas / (L3T, col. 1, L. 9-14). Desse modo, 

os traslados foram realizados por dois escrivães, responsáveis pela scripta, a qual deixa 

transparecer indícios de interferência da fala na escrita, acrescidos, certamente, pela 

pronúncia relaxada da fala, se o processo incluir o ditado de um escrivão para o outro, 

como se acredita ter-se processado. Os resultados parciais obtidos mostram que seriam, 

no caso da monotongação, exemplos de "pronúncia articulatòriamente relaxada da fala 

familiar", apropriando-se de uma descrição de J. M. Câmara Jr. (1953, p. 78). Essa 

realização menos tensa da fala corrente já se acha documentada no século XVI, como se 



depreende de um exemplo citado por Fernão de Oliveira, ao exemplificar a pronúncia 

do "o grande" (o aberto): "a qual lhe tira parte da voz porque dous sapateiros vezinhos 

abatem a venda hum ò outro" (OLIVEIRA, 2000 [1536], p. 112). A análise que vem 

sendo feita mostrou, ao lado dos casos concretos de monotongação, também registro de 

sândi (TRASK, 2004, p. 260; XAVIER; MATEUS, v.1, 1990, p. 327-328; CRYSTAL, 

1988 [1985], p. 231), no qual é alterada a realização do ditongo [aw] (na forma 

contracta ao), introdutora do objeto indireto, realizada [ᴐ]. Note-se que E. B. Williams 

(1975 [1938], p. 121) afirma que o sândi é fenômeno comum no português arcaico e 

dialetal, o que explica a sua presença, ainda que mais esporádica, no português escrito 

do Brasil Colônia, como é o caso dos documentos trasladados nos Livros do Tombo. 

Com essa análise espera-se mostrar mais uma série de casos nos quais a relação 

grafemático-fonética, aliada ao modus scribendi, comprova a interferência do oral no 

escrito. 
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CANCELAMENTO DA POSTÔNICA FINAL NO FALAR PELOTENSE 

 

Maria José Blaskovski Vieira 

Fernanda Peres Lopes 

 

A redução e o apagamento de vogais em sílabas prosodicamente fracas são 

fenômenos muito comuns em línguas do mundo. Em inglês e alemão, por exemplo, 

sílabas átonas sofrem redução em determinados contextos a ponto de perderem traços 

fonéticos mais salientes de seu núcleo silábico (BECKMAN, 1996). Em português, 

sílabas átonas finais também são alvo de processos redutivos que podem culminar com 

o seu completo apagamento (ALBANO, 1999). Neste trabalho, pretendemos analisar os 

casos de cancelamento das postônicas finais no português brasileiro falado na cidade de 

Pelotas/RS, a partir dos pressupostos teóricos da Sociofonética (THOMAS, 2011) e da 

Fonologia de Uso (BYBEE, 2001, 2003, 2006). 

Estudos anteriores (MORAES, CALLOU, LEITE, 1996) mostram que vogais na 

posição postônica tendem a ter menor duração, em comparação com as vogais da 

posição tônica; a apresentar maior dispersão e centralização dos valores de F1 e F2, 



também em relação à tônica; e a ser desvozeada e apagada em contextos determinados. 

Análises realizadas por Viegas e Oliveira (2008), Rolo e Mota (2012), Meneses (2012), 

Dias e Seara (2013), Cristófaro Silva e Vieira (2015) revelam que o fenômeno de 

cancelamento de vogais átonas finais faz parte da realidade linguística do Brasil.  

Neste trabalho, pretendemos avaliar efeitos de frequência sobre o cancelamento 

das postônicas finais. Nesse sentido, partimos da ideia de que tal cancelamento pode 

estar associado tanto a parâmetros articulatórios, que independem da frequência lexical, 

quanto a fatores sociolinguísticos e à própria frequência de ocorrência de itens lexicais. 

Palavras e construções mais frequentes podem sofrer redução na magnitude do gesto 

articulatório e um aumento na sua sobreposição, de modo que o cancelamento é o 

estágio final de um processo gradual de redução da magnitude dos gestos da vogal 

(BYBEE, 2006).  

Para realização deste estudo, foram coletados dados de oito falantes, quatro 

homens e quatro mulheres, da cidade de Pelotas/RS, a partir da leitura de frases-veículo 

contendo palavras com vogais [a, i, u] na posição átona final. As palavras utilizadas nas 

frases-veículo foram selecionadas levando-se em conta a sua frequência de uso e o 

contexto precedente à postônica.  Para cada um dos contextos precedentes controlados, 

foram selecionadas quatro palavras, duas de alta frequência e duas de baixa frequência. 

A seleção das palavras que formaram o instrumento de coleta dos dados deu-se em duas 

etapas. Na primeira, usando o corpus do projeto ASPA, foram acessadas listas de 

palavras que continham os contextos precedentes à postônica controlados. Na segunda 

etapa, a partir do Corpus Brasileiro, disponibilizado por Berber Sardinha, foi possível 

escolher as palavras que compuseram o instrumento, levando-se em conta a frequência 

de uso de cada uma delas.  

Para cada uma das postônicas foram selecionadas 24 palavras, que foram 

inseridas na frase-veículo “Digo _____ de novo”, apresentada de forma aleatória na tela 

de um computador. Cada frase foi lida três vezes. A partir da aplicação da testagem, 

foram obtidos 1728 dados, submetidos à análise espectrográfica com auxílio do 

software Praat. Foram controladas as durações absoluta e relativa do segmento, as 

medidas de F1, F2 e F3 e, em caso de cancelamento da vogal, a duração da consoante 

precedente. 

Resultados indicam que a vogal [a] tem índices baixos de cancelamento, 

enquanto [i] é frequentemente cancelada quando o contexto precedente for uma 

consoante fricativa. Também a vogal [u] sofre altos índices de cancelamento. Em 

relação à duração, os resultados mostram que, em geral, tanto a palavra quanto a vogal 

tendem a ser produzidas com maior duração na primeira produção. Além disso, palavras 

de baixa frequência tendem a ter maior duração do que palavras de alta frequência. Em 

relação às características fonético-acústicas, percebeu-se que a postônica pode ser 

produzida como vogal plena, com todas as suas características acústicas; como vogal 

com baixa intensidade e duração, mas com vozeamento; ou pode não apresentar traços 

acústicos que permitam caracterizá-la como uma vogal. 
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PRIMEIRO, OS SONS. DEPOIS, AS PALAVRAS. 

 

Ana Vogeley   

 

 Devido às dificuldades na definição e na identificação das primeiras palavras, no 

desenvolvimento linguístico da criança, poucos estudos influentes dão atenção ao início 

do uso das primeiras palavras, considerando as especificidades fonológicas e a relação 

com o nível lexical, em dados longitudinais com intervalos pequenos, de modo que 

consigam acessar as nuances das menores mudanças linguisticas na fala da criança. 

Nem o estudo do diário de Halliday (1975), nem o estudo de Bates et al (1979) 

forneceram qualquer discussão sobre isso. Quando se faz alguma referência explícita a 

essa questão metodológica central, são invocados dois critérios: a semelhança da forma 

fonética com uma palavra do adulto e a consistência situacional no uso (FERGUSON E 

FARWELL, 1975).  

 O reconhecimento dessas primeiras palavras está longe de ser simples, até 

porque depende da observação minuciosa da transição gradual do balbucio para o uso 

de palavras. O estudo de Vihman e Miller (1988) é o pioneiro e mais influente neste 

assunto e fornece uma metodologia para identificação dessas primeiras 10 palavras, 

levando em conta as diferenças de desenvolvimento no uso de palavras e apresenta 

resultados que demonstram a importância de tais distinções, apontando para a 

possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. Uma determinada produção é uma 

"palavra" ou não? As autoras desenvolveram um inventário exaustivo das formas 

registradas e verificaram o contexto de uso de todas as ocorrências formalmente 

relacionáveis. Além disso, consultaram provas externas, a partir de relatório da mãe e de 

registros longitudinais. A maior dificuldade para discutir esse desenvolvimento inicial 

está na coleta de dados, na transcrição e na confiabilidade interpretativa. 



 Os primeiros estudos de linguagem infantil tomaram a forma de diários 

parentais, como os de Stern & Stern (1907), Grégoire (1937) e os de Leopold (1939-

1947). Eram trabalhos descritivos e gerais, com foco além da linguagem, pouco 

sistemáticos. A monografia de Jakobson (1941) sobre linguagem infantil é a mais citada 

na aquisição da fonologia. O livro de Smith, em 1973, tem enorme valor por seus dados 

longitudinais bem documentados e foneticamente descritos. Vive-se, hoje, um momento 

mais experimental, em que o pesquisador se encontra dividido entre observar nuances 

numa perspectiva longitudinal e realizar inspeções instrumentalizadas, e fornecer 

generalizações importantes e confiáveis, facilmente obtida por análises quantitativas de 

grandes amostras. Ainda hoje, perdura esse extremismo nas publicações, no sentido de 

que não se consegue dar conta de descrever e formalizar a aquisição fonológica, 

havendo estudos que se debruçam a analisar recursos fonéticos articulatório ou 

acusticamente, de um lado, e do outro, estudos teóricos, que tentam formalizar dados de 

aquisição via teoria fonológica. Ao mesmo tempo em que precisam ser coletados dados 

exaustivos, transcrever, descrever e analisar esses dados via teoria fonológica, faz-se 

necessário contribuir para teorias de aquisição, o que, num só estudo, o não é uma tarefa 

fácil. 

 A ideia inicial deste estudo, então, foi reunir os dados longitudinais diariamente 

coletados de uma criança, desde o nascimento, e montar um banco de dados 

longitudinais de aquisição, disponível para pesquisas na área. A maioria dos dados são 

video gravados, de modo que seja menos endereçado à fonologia formal e mais 

destinado a estudos funcionais, não apenas da aquisição fonológica. Além disso, era 

necessário disponibilizar um banco de dados acessível a qualquer pesquisador que 

pudesse realizar inferências quanto aos contextos interacionais, sem que fosse 

necessário recorrer a formulários ou questionários dirigidos aos pais. Ainda assim, sabe-

se das limitações interpretativas e descritivas dos dados coletados e disponibilizados.   

 Aqui, há maior preocupação com questões relativas à “aquisição fonológica”, 

menos que com a "fonologia infantil" (INGRAM, 1989), sendo este último termo mais 

empregado para descrever fenômenos fonológicos encontrados em linguagem infantil, 

sem levar em conta teorias de aquisição. Fala-se em aquisição fonológica justamente 

para estreitar a relação entre a fonologia e os modelos teóricos psicolinguísticos, o que 

inclui as teorias fonológicas, mas, também, e principalmente, os modelos de 

processamento. Embora boas descrições de que tipo de fenômenos e padrões de 

desenvolvimento ocorrem na linguagem infantil, é urgente estreitar esses campos de 

conhecimento, na tentativa de fortalecer uma teoria de aquisição fonológica que 

acomode muito bem dados de fala em desenvolvimento, considerando, também as 

variações entre as línguas, bem como dentro de uma própria lingua, com margem segura 

para um respeito às variações individuais. 

 Um relato fonológico longitudinal e abstrato das primeiras palavras pode 

fornecer um tratamento unificado da percepção e da produção, num estudo sobre 

aquisição fonológica. O objetivo deste estudo foi analisar mudanças gradientes na fala 

da criança, do balbucio, às primeiras palavras. Teve como objetivos específicos: 

descrever os recursos fonéticos acústicos e articulatórios na aquisição das primeiras 

palavras, considerando a observação longitudinal e sistemática na transição gradual do 

balbucio para o estágio lexical e explicar, via teoria fonológica, as implicações 

representacionais dessas primeiras aquisições. É possível que determinando as 

características dessas primeiras palavras, a partir da descrição minuciosa dessa 

gradiência na transição do balbucio à “palavra”, seja imperativo pensar numa integração 

entre fonética, fonologia, morfologia, percepção e produção.    



 Neste estudo, foi analisada, de forma longitudinal, a aquisição dos primeiros 

itens lexicais, desde o balbucio inicial, passando por padrões sonoros imitativos, até o 

estágio lexical. Dessa forma, observaram-se desde reduplicações “papapa”, comuns no 

balbucio inicial, em todas as línguas do mundo, como tradicionalmente descrito no 

estudo de Jakobson (1941), até a aquisição de contrastes, como em [pa.’pa:] “papai” e 

[pa:’pa:] “sapato”, dentro de um gradiente fonético, que pode ser descrito em termos 

acústicos, mas que traz implicações abstratas, no que concerne às representações 

fonológicas, na ativação de um sistema linguístico, por parte da criança, que integra 

todos os níveis da língua. Para tanto, foram registrados, por video gravações, momentos 

naturais de interação entre uma tríade mãe x bebê x pai, do nascimento aos 18 meses de 

vida. As gravações ocorreram em momentos espontâneos e diários, de modo que não 

houve intervalo maior que 24h entre as gravações. Vale destacar que a proposta mais 

abrangente deste estudo, inicialmente, foi disponibilizar um banco de dados 

longitudinais de aquisição de linguagem, com registro parental diário, documentado por 

gravações por vídeos, majoritariamente, a partir do nascimento, havendo preocupação 

com a utilidade para investigações funcionais e formais quanto a todos os níveis 

linguísticos. 

 Alguns padrões segmentais, silábicos e suprassegmentais são descritos em 

investigações em aquisição fonológica, no sentido de apontarem para preferências 

fonológicas universais, como a reduplicação de sílabas (MCCARTHY & PRINCE, 

1995). A forma das primeiras palavras das crianças, muitas vezes, difere da do adulto-

alvo. Às vezes, as primeiras palavras têm uma sílaba extra (no > [nono]), ou são 

truncadas na forma, com certas sílabas não acentuadas faltando (banana> [nænë]). 

Pouco se sabe sobre como e por que as crianças produzem assim as primeiras palavras. 

Isso se deve, em parte, a uma ênfase precoce em segmentos, nas teorias fonológicas. 

Este foco resultou na falta de dados necessários para abordar estas questões, ou seja, 

dados longitudinais, foneticamente transcritos, de crianças entre zero e 3 anos. 

 Os resultados deste estudo estão em consonância com os de Fikkert (1994), 

realizado com crianças holandesas. Fikkert (1994) documentou um padrão de aquisição 

fonológica por crianças holandesas que preservam ambas as sílabas de palavras 

dissilábicas com tonicidade ou final, mas, sistematicamente, produzem essas formas 

com estresse na sílaba inicial, a partir de uma geração excessiva de acento. O “stress 

overgeneralization” também foi encontrado nos dados do presente estudo. As primeiras 

palavras assumiram formas de unidades linguisticamente bem formadas da hierarquia 

prosódica e, no estágio inicial de desenvolvimento da palavra prosódica, as palavras 

tenderam a um pé binário. Estágios interessantes de desenvolvimento prosódico 

puderam ser encontrados na aquisição das primeiras palavras da criança observada, 

revelando que análises que consideram apenas o nível segmental e, ainda que silábico, 

podem não dar conta da riqueza dos dados iniciais de aquisição fonológica. Evidências 

preliminares indicam a existência de um estágio incipiente de palavra mínima. As 

características das primeiras palavras da criança revelaram que essas são unidades 

linguísticas prosodicamente bem formadas, contendo padrões silábicos canônicos não-

marcados (Core Sillabe - CV) e um estágio inicial, com palavras mínimas (Minimal 

Words), que dura por alguns meses. Essas palavras são compostas, preferencialmente, 

por um pé binário e nas quais os segmentos tendem ser apagados em sílabas átonas. 

Vale destacar que essas estruturas prosódicas são não marcadas em todas as línguas 

(DEMUTH E FEE, 1995; 1996). Parece, portanto, que a marcação pode desempenhar 

um papel não só na aquisição de segmentos, mas, também, na aquisição da estrutura 

prosódica. As diferenças encontradas no gradiente que vai de “papapa”, no balbucio, até 

a aquisição de contrastes, como em [pa.’pa:] “papai” e [pa:’pa:] “sapato”, revelam forte 



integração entre segmentos, sílabas e suprassegmentos, bem como entre os ajustes 

fonéticos, a emergência de fonemas e o desenvolvimento lexical.  
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