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PREFÁCIO

Este livro é mais um valioso legado de Gisela Collischonn. Organizado por 
ex-orientandas, constitui-se, sob um ângulo, em um tributo à competente e generosa 
professora Gisela e, sob outro, expressa parte da alta qualidade da produção 
científica motivada e orientada pela Gisela, inteligente, perspicaz, rigorosa, capaz, 
verdadeiramente brilhante pesquisadora e fonóloga.

Os estudos que compõem o livro evidenciam que os profissionais formados 
por Gisela reconhecem que há magia nos sons presentes nas línguas naturais, mas 
evidenciam também, seguindo o caminho da orientadora, que o encantamento maior 
não está nessa superfície sonora, mas na abstração da gramática que interpreta 
os sons como unidades do sistema linguístico. E esse encantamento cresce ao se 
analisarem os fenômenos das línguas sob os pressupostos de modelos fonológicos 
que têm sido propostos para oferecer suporte aos olhares de linguistas.

O livro “Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn” 
oferece relevante contribuição à comunidade acadêmica, com a apresentação de 
dez pesquisas desenvolvidas com grande rigor científico, abordando temas de 
particular interesse no campo da Fonologia das línguas e discutindo-os em acuradas 
análises, firmemente embasadas em atuais teorias fonológicas.

O primeiro capítulo tem o foco em questão relevante e ainda pouco explorada, 
no português, que é a existência de sílabas com núcleo vazio. Patrícia Rodrigues 
Barbosa argumenta que as consoantes /r, s, l/, em final de palavras como ‘florØ’, 
‘lápisØ’ e ‘papelØ’, não estão na posição final da sílaba, mas ocupam a posição de 
onset, sendo seguidas por “um constituinte silábico vazio, Ø, que eventualmente 
pode ser preenchido no curso da derivação fonológica, mas que também pode 
permanecer vazio em qualquer nível derivacional”. Com fundamento em Harris 
e Gussmann (1998; 2003) e em outros autores (KAYE, 1990; SCHEER, 2008), 
com o uso de dados do português europeu (PE) e do português brasileiro (PB), 
o estudo revelou a possibilidade de o estatuto silábico das consoantes finais do 
português ser repensado, admitindo que são onsets e não codas. A autora defende 
que a existência de consoantes finais como onsets de sílabas com núcleos vazios 
se mostra um processo em andamento em PB, para o qual o sistema apresenta três 
opções de escolha a fim de promover uma sequência CV: apagar ou ressilabar, no 
caso de /r/ e /s/, e, além das anteriores, vocalizar, no caso de /l/.

A pesquisa de Laura Helena Hahn-Nonnenmacher, intitulada A vocalização 
de /l/ no PB sob uma perspectiva diacrônica, é o segundo capítulo do livro. Tem 
o foco na realização de /l/ em posição final de sílaba em português por falantes do 
PB, na relação entre a posição da lateral na estrutura silábica e a sua realização 
na superfície e na relação das diferentes histórias das regras de vocalização e 
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velarização da lateral em português. Vale-se sobretudo de dados secundários, 
retomando estudos de velarização e vocalização realizados sobre o PB, em especial 
os referentes a variedades faladas no Rio Grande do Sul (RS). A análise dos 
dados, que aborda as perspectivas diacrônica e variacionista, tem base na teoria 
de Bermúdez-Otero (2007; 2012; 2013), segundo a qual a arquitetura da gramática 
permite prever as propriedades gerais das mudanças linguísticas, incluindo aí as 
mudanças em curso. Com esse suporte teórico, o estudo conclui que o fenômeno 
da vocalização de /l/ se encontra na fase II do ciclo de evolução, no qual o 
padrão gradiente passa a ser foneticamente categórico, com o desenvolvimento 
concomitante de uma nova regra fonológica como contrapartida à regra fonética 
original, sem haver referência à estrutura lexical ou morfológica. Segundo a autora, 
uma regra fonológica que atingiu a fase II, ou seja, que deixou de ser gradiente e 
que permanece livre de idiossincrasias lexicais é, então, fonética e lexicalmente 
abrupta, sendo que salienta a dificuldade de se detectar esse tipo de situação, como 
ressalta Bermúdez-Otero (2007), já que as fronteiras entre aplicação gradiente e 
categórica não são estabelecidas com facilidade. Com segurança, os resultados 
da pesquisa evidenciam que a vocalização de /l/ não atingiu a fase III do ciclo 
de evolução, uma vez que, nessa etapa, regras se tornam sensíveis à estrutura 
morfossintática, muitas vezes com uma redução no seu domínio de aplicação, e 
podem também desenvolver exceções lexicais.

Seguindo um tópico que, em determinado momento, convergiu grande 
interesse da pesquisadora Gisela, no terceiro capítulo Juliana Escalier Ludwig 
Gayer traz uma investigação sobre O status das regras de sândi externo no 
português brasileiro. Apresenta uma reconsideração em relação à divisão dos 
fenômenos de sândi na língua, uma vez que há padrões de aplicação distintos para 
a elisão e a degeminação, de um lado, e para a ditongação, de outro: nos contextos 
em que a elisão e a degeminação ocorrem com mais frequência, a ditongação 
parece não ocorrer normalmente, e vice-versa. O capítulo também discute outro 
ponto importante vinculado ao tema pesquisado: as evidências para considerar 
a natureza do sândi ou como um processo fonológico, ou como um fenômeno 
fonético ou coarticulatório. Para o PB, a autora considera a existência de dois tipos 
de sândi, o fonológico e o fonético (ou coarticulatório), fazendo essa distinção 
com base nas ideias de Bermúdez-Otero (2007; 2012), que faz uma gradação mais 
fina entre implementação fonética e componente fonológico. A discussão sobre o 
status do sândi externo no português brasileiro parte de uma representação entre 
os níveis do modelo de Bermúdez-Otero (2007), detalhando a relação entre os 
níveis fonológico e fonético – à representação que propõe o autor dá o nome de 
“arquitetura modular feedforward clássica da fonologia”.

No capítulo seguinte, Tarcisio Oliveira Brambila apresenta Uma análise 
da ditongação decrescente (V#V), vinculado “a um dos últimos projetos de 
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Gisela: ‘Fonologia do nível da frase: a proeminência acentual/tonal e processos de 
resolução de hiato’”. Trata-se de um estudo da formação de ditongos decrescentes 
em fronteira de palavras, como, por exemplo, no contexto com variação, e discute 
estratégias para evitar hiatos que são presentes no português, seja interna e 
externamente (V#V) no nível da palavra. A análise encontra suporte especialmente 
na abordagem da sílaba na língua (BISOL, 1999), fazendo também referência à 
Hierarquia Prosódica (NESPOR; VOGEL, 1986; BISOL, 2005). Seguindo o caráter 
variacionista e verificando os resultados de diferentes variáveis linguísticas que 
favorecem a ditongação, a pesquisa conclui que toda vez em que uma sequência 
de duas vogais puder ser evitada, essa evitação ocorrerá: os dados mostraram 
percentual superior a 60% de aplicação da ditongação; a tonicidade das duas vogais 
é o fator que poderá bloquear o processo.

O quinto capítulo traz o estudo sobre Haplologia em Lages/SC: variação 
e efeitos lexicais, realizado por Débora Heineck, em coautoria com o colega e 
grande amigo da Gisela, Luiz Carlos Schwindt. Considerando que a haplologia 
pode ser morfológica ou sintática, a pesquisa dirige o foco particularmente para 
a análise sincrônica da haplologia sintática, ou seja, para o processo de redução 
de uma sequência de duas sílabas semelhantes em uma sílaba só, no contexto de 
fronteira de palavra. Depois de referir estudos já realizados sobre haplologia no 
português brasileiro, são apresentadas questões de pesquisa, cujas respostas são 
trazidas com o suporte teórico-metodológico da Teoria da Variação. Os resultados 
apontaram um alto índice de aplicação da haplologia em 16 entrevistas de Lages/
SC, integrantes do Banco VARSUL, que alcança nível superior ao registrado em 
outras investigações. Confirmando ser sistematizável o fenômeno da haplologia 
e ser influenciado de modo importante por determinadas estruturas linguísticas, 
os resultados da investigação indicaram, no exame de frequência lexical, que a 
variável palavra na primeira posição e palavra na segunda posição pode ter alguma 
relevância na aplicação do processo, tendo sido aventado o papel da frequência 
nesse fato, já que foi constatada uma coincidência considerável entre as palavras 
mais relevantes para a aplicação (com maiores pesos relativos) e as palavras mais 
frequentes do corpus. Entre outros resultados, pela análise da estrutura métrica 
das palavras envolvidas na haplologia, o estudo defende ser possível supor que 
o processo ocorre como uma forma de diminuir a distância entre os acentos, de 
modo a tentar restabelecer uma propriedade rítmica, o que responderia por ser o 
apagamento desfavorecido quando a segunda sílaba do contexto for tônica; esse 
fato corrobora a hipótese de que o choque de acentos gerado pelo apagamento 
inibe a aplicação do fenômeno. 

O capítulo subsequente tem, como tema, um fenômeno muito frequente 
em pesquisas propostas por Gisela – o acento –, sendo-lhe especialmente caro 
o acento secundário, que foi o foco de sua Dissertação de Mestrado, orientada 
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por Gisela. Alessandra Santos Solé retoma esse fenômeno no estudo intitulado 
Acento secundário no espanhol mexicano. A pesquisa relatada analisa o acento 
secundário pelo viés acústico, em palavras paroxítonas com três sílabas pretônicas 
produzidas por falantes nativos do espanhol do México. Mais especificamente, 
investiga esse acento a partir da relação entre as vogais (pretônicas e tônica) dessas 
palavras em diferentes estilos de fala no que concerne às propriedades acústicas: 
valor máximo de F0, média de intensidade e duração vocálica. Na investigação, 
o acento secundário do espanhol é entendido como um acento retórico, isto é, 
um fenômeno ou “dispositivo” característico da fala pública, quando o falante se 
dirige a uma audiência. O texto relata estudos que analisam o acento secundário em 
espanhol e, com esse fundamento, propõe a hipótese de que “existem dois padrões 
principais de acento retórico no espanhol falado por nativos do México: um padrão 
enfático e outro rítmico, que se manifestam e se distinguem em palavras com três 
ou mais sílabas pretônicas. Isso significa que os participantes da amostra poderiam 
produzir na fala retórica tanto formas como ‘dòminicános’ (padrão enfático) quanto 
‘domìnicános’ (padrão rítmico), por exemplo. Por outra parte, os falantes também 
poderiam produzir formas como ‘dominicános’, sem acento secundário, em uma 
fala mais coloquial”. Pelo exame de variáveis analisadas, os resultados apontaram 
que a posição silábica em que se encontram as vogais e o estilo de fala influenciam 
significativamente os valores das três propriedades acústicas examinadas: valor 
máximo de F0, média de intensidade e duração vocálica.

No mesmo curso do capítulo anterior, seguindo o gosto de Gisela pelos 
estudos sobre o acento, Tatiana Keller Revisita o acento secundário em português 
brasileiro, trazendo um recorte dos resultados da pesquisa experimental que faz 
parte da sua Dissertação de Mestrado, orientada por Gisela. A criteriosa investigação 
responde a duas relevantes questões com foco no acento secundário, a partir do 
exame de um corpus de falantes de Porto Alegre/RS e da compilação dos resultados 
de um teste de percepção aplicado a seis juízes, falantes de PB: (i) a localização 
da(s) sílaba(s) portadora(s) da proeminência é constante ou admite variação? e (ii) 
pode manifestar-se mais de um acento secundário por vocábulo? Os resultados são 
confrontados com a pesquisa de natureza fonético/perceptual, de Moraes (2003), 
e com o estudo de natureza fonológica, de Collischonn (1994). Para a primeira 
questão, os resultados apontaram, de modo bastante consistente, a ocorrência de 
acento secundário na 1ª sílaba pretônica, especialmente em palavras com quatro ou 
mais sílabas pretônicas, ocorrendo a percepção do acento secundário apenas na 2ª 
pretônica em um número bastante reduzido de palavras. Esses dados corroboram a 
previsão de Collischonn (1994) no sentido de evidenciar a possibilidade de variação 
entre a 1ª e a 2ª pretônica em uma mesma palavra. A pesquisa apontou ainda, de 
forma inédita, que, em palavras com 5 sílabas pretônicas, há a variação na posição 
de acento secundário entre sílabas não-iniciais (3ª e 4ª sílaba). Com referência à 



9

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

segunda questão, os resultados da pesquisa aqui relatada revelam que, em palavras 
com número par de sílabas, o acento secundário recai na 1ª sílaba pretônica e a 
cada segunda sílaba à direita desta, confirmando a previsão de Moraes (2003). O 
capítulo conclui com o registro de que os resultados ora confirmam as observações 
de caráter fonético/perceptual (MORAES, 2003) e ora as de cunho fonológico 
(COLLISCHONN, 1994), “o que leva a crer que um entendimento mais completo 
sobre o acento secundário, e outros fenômenos linguísticos, deva conjugar esses 
dois tipos de análise”.   

No capítulo a seguir, Evellyne Patrícia Figueiredo de Sousa Costa aborda 
a Estrutura moraica do latim ao espanhol, representando e refletindo o olhar de 
Gisela Collischonn para os estudos diacrônicos. O estudo assume que a quantidade 
vocálica e a quantidade consonantal, comumente tratadas como fenômenos 
separados na literatura que tem foco na evolução das línguas românicas, pode 
ser explicada via Fonologia das Moras (HAYES, 1989), como um só fenômeno, 
considerando a passagem do latim ao espanhol. Também o capítulo traça um paralelo 
com pesquisas anteriores sobre o tema (COSTA, 2011; COSTA; KELLER, 2014), 
trazendo dados sobre o português e o italiano. O estudo explica que, enquanto o 
italiano mantém as geminadas latinas, criando geminadas novas via alongamento 
compensatório, o português as elimina, simplificando-as, e o espanhol apresenta 
ecos das geminadas através das palatais. Nesse curso evolutivo das línguas 
românicas, enfatizando a passagem do latim ao espanhol, a pesquisa registra que 
esta língua não preserva a mora das consoantes geminadas latinas, nem das vogais 
longas, nem dos ditongos latinos e tampouco da consoante pós-pico silábico. 
Salienta, no entanto, que a estrutura moraica latina implicou efeitos em segmentos 
do espanhol, o que pode ser verificado na estrutura interna (que não é simples) das 
soantes palatais e da africada: sob os pressupostos da Fonologia Autossegmental, 
enquanto às soantes palatais é atribuído o status de consoantes complexas, para as 
africadas é reconhecida uma estrutura de contorno. A emergência dessas consoantes 
no espanhol é vista, portanto, como um reflexo da estrutura moraica do latim.

No nono capítulo, Méllani da Silveira Laus e Taíse Simioni examinam A 
harmonia vocálica em Bagé e a variável escolaridade; o estudo, rigorosamente 
desenvolvido, muito bem representa o interesse de Gisela Collischonn pela 
variação linguística. Retomando um tema muito caro para os estudos fonológicos 
e variacionistas realizados no sul do Brasil, tendo a pesquisa precursora na Tese de 
Doutorado de Leda Bisol, em 1981, a investigação examina a “harmonia vocálica” 
em dados pertencentes ao âmbito do Projeto de Pesquisa Banco de Dados de Língua 
Falada de Bagé (RS), da Universidade Federal do Pampa, que cumpre a relevante 
tarefa de registrar traços característicos da fala dos bageenses e, assim, descrever 
as variedades linguísticas da região, além de oferecer contribuição para análises 
comparativas entre variedades do PB. Salienta, ainda, que a discussão particular 
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sobre a variável escolaridade permite uma abordagem sobre as relações entre fala 
e escrita, podendo trazer evidências de que a segunda pode influenciar a primeira. 
Apresentando uma clara explicação, bem como uma formalização do processo 
de “harmonia vocálica”, os resultados obtidos na pesquisa apontam a incidência 
menor desse fenômeno na comunidade de Bagé (alcança taxa de 23%), em 
comparação com seu registro em outras regiões do RS, para as duas vogais médias 
que são alvo do processo: a vogal /e/ e a vogal /o/. Depois do exame cuidadoso de 
variáveis estruturais que condicionam a “harmonia vocálica”, o estudo salienta que 
há diferente tratamento de uma e de outra vogal média na aplicação do processo 
em razão do nível de escolaridade dos falantes: escolaridade menor favorece a 
harmonia de /e/, enquanto a escolaridade intermediária favorece a harmonia de 
/o/. A análise destaca o fato de que as pessoas mais escolarizadas desfavorecem 
a elevação das duas vogais, sendo atribuída à escrita a possibilidade de exercer 
influência sobre a representação fonológica.

Fecha o livro o capítulo de Patrícia Paprocki Brasil Hindrichson e de Maria 
Alejandra Saraiva Pasca, que, sob o título Desvios de pronúncia em língua 
espanhola: um estudo de caso com graduandos do Curso de Letras Português/
Espanhol, vai ao encontro de outro interesse de Gisela Collischonn: o contato 
entre fonologias e o ensino de línguas. Com o foco na pronúncia como parte do 
processo de aprendizagem de língua espanhola (LE) como L2 por estudantes 
brasileiros, dois eixos conduzem o estudo relatado no capítulo: (a) os principais 
fonemas consonantais da LE que podem gerar dificuldade ao aprendiz brasileiro, 
as vogais da LE e as palavras heterotônicas e (b) as principais dificuldades 
de produção oral desses fonemas e das palavras heterotônicas em LE pelos 
participantes da pesquisa, que são universitários brasileiros. Descritas com 
detalhe as unidades linguísticas integrantes do primeiro eixo, sendo explicitadas 
especificidades dos níveis fonético e fonológico da LE, o capítulo é dirigido 
para o segundo eixo, apresentando um estudo exploratório que continha todas 
as particularidades da LE discutidas no primeiro eixo. O objetivo do estudo 
exploratório foi buscar uma conscientização e, talvez, uma futura autoanálise por 
parte dos aprendizes acerca de sua pronúncia. As autoras defendem a necessidade 
de explicações explícitas sobre diferenças fonológicas entre línguas próximas e 
recomendam, com exemplos de tarefas, muita prática oral por parte do aprendiz 
para o desenvolvimento da pronúncia. 

Nos dez capítulos deste livro, Gisela Collischonn está lindamente representada, 
como pesquisadora brilhante, por competentes discípulos, e também está, com 
grande justiça, muito bem homenageada: todos os estudos constituem-se em reflexos 
importantes dos pensamentos profundos e avançados da Gisela, advindos de um 
imenso conhecimento teórico, e também de suas ideias sempre novas, provocadas 
pelo inesgotável interesse pelo funcionamento das fonologias das línguas.
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Nesse entremeio da seriedade das análises teóricas e das emoções das 
lembranças felizes e intelectualmente desafiadoras, todas motivadas pela Gisela, 
é verdadeiro afirmar-se que esta merecida e bela homenagem se constitui também 
em um agradecimento pela admirável profissional e maravilhosa pessoa que foi 
a Gisela Collischonn. Foram privilegiados todos os que com a Gisela tiveram a 
oportunidade de partilhar seus conhecimentos, sua sabedoria, sua generosidade, sua 
sensibilidade. Os sentimentos sempre foram tão grandes quanto seus conhecimentos. 
E todos – sentimentos e conhecimentos – foram sempre compartilhados com 
imensa generosidade.

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer
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Consoante pós-vocálica 
final no PB como onset 
de um NV

1. INTRODUÇÃO1

 Esse trabalho considera que uma consoante final, C], no Português do Sul 
do Brasil, não ocupa a posição de coda, mas é onset de uma sílaba com núcleo va-
zio. Assim, as consoantes finais /r, s, l/ das palavras ‘florØ’, ‘lápisØ’ e ‘papelØ’ não 
estão na posição final da sílaba, mas na inicial e são seguidas por um constituinte 
silábico vazio, Ø, que eventualmente pode ser preenchido no curso da derivação 
fonológica, mas que também pode permanecer vazio em qualquer nível deriva-
cional. Nossa hipótese baseia-se na proposta de Harris e Gussmann (1998, 2003) 
e de outros autores (KAYE, 1990; SCHEER, 2008) de que as consoantes finais, 
cujo comportamento é muitas vezes distinto das consoantes mediais, possuam uma 
representação silábica específica, são onsets de sílabas cujo núcleo é vazio.
 Em muitas línguas, as consoantes finais comportam-se diferentemente das 
codas internas. A borda direita das palavras admite, com frequência, mais conso-
antes do que as codas internas podem acomodar. Além disso, as consoantes finais 
frequentemente são ignoradas na aplicação de processos métricos. Por exemplo, 
sílabas CVC contam como prosodicamente leves na posição final, mas como pesa-
das em outras partes da palavra (HAYES, 1995). Conforme Côté (2011), podemos 
classificar os comportamentos distintos das consoantes finais em duas tendências 
diferentes, “imunidade segmental” e “invisibilidade métrica”. Pela “imunidade 
segmental”, as consoantes finais são isentas das restrições de caráter segmental 

1 O presente capítulo apresenta um recorte da tese de doutorado intitulada Consoantes pós-vocálicas finais 
no PB: onset de sílabas de núcleos vazios, de Patrícia R. Barbosa, cuja orientadora foi a professora Gisela 
Collischonn, defendida em 2011, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Patrícia Rodrigues Barbosa
Colégio Santa Inês

Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre



13

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

que se aplicam às codas internas. Pela “invisibilidade métrica”, as consoantes fi-
nais são ignoradas na aplicação de processos de caráter métrico.
 Diversas abordagens procuraram explicar esse padrão: apêndices, extrame-
tricidade e consoantes não-moraicas. Há, inclusive, abordagens mais recentes que 
negam o papel da sílaba na explicação do comportamento, atribuindo-o a condi-
ções específicas sobre as bordas das palavras ou a propriedades das sequências de 
segmentos (YIP, 1991; CÔTÉ, 2008). O tema, sem dúvida, continua motivando 
novos levantamentos empíricos e novas abordagens teóricas. A abordagem que 
consideramos neste trabalho baseia-se na ideia de que esse padrão de comporta-
mento das consoantes finais é uma consequência natural da arquitetura fonológica, 
na qual as estruturas segmental e suprassegmental são independentes uma da ou-
tra, mas interligadas por condições de licenciamento.
 Esta proposição junta-se a outros trabalhos, como os de Pedrosa (2009) e 
Cardoso, Hora e Pedrosa (2010), que analisam a validade dessa teoria para os da-
dos do Português Brasileiro, e os de Mateus (2002) e Veloso (2006), para os dados 
do Português Europeu. 
 Nosso objetivo é propor que o Português do Sul do Brasil é uma língua NV, 
ou seja, um sistema que permite uma consoante na posição final, devido ao núcleo 
vazio que a licencia. Nossas hipóteses são as seguintes:

Existem forças para manter a estrutura CV, mesmo sendo V uma posição 
vazia, que pode ser preenchida, ou não, ao longo da derivação;

Há um parâmetro acionado no idioma permitindo esse comportamento da 
consoante final; 

A realização das consoantes /l, s, r/ na posição final mostra uma força ex-
trínseca ao sistema, permitindo uma estrutura complexa do tipo CVC], rela-
cionada especialmente ao nível de linguagem. Isso, por sua vez, pode ser o 
motivo para a variação de pronúncias /flor/ [flo], /mes/ [mejs], /mal/ [maw].

 O trabalho se dedica fundamentalmente ao entendimento de uma perspec-
tiva teórica, observando tanto os seus postulados quanto os seus desdobramentos 
na observação de línguas, trazendo como contribuições a análise da aplicação da 
proposta para o Português e a discussão das suas implicações.

2. ANÁLISE DO PB DO SUL DO BRASIL

 A análise de dados do Português nos permite comprovar que essa é uma 

1)

2)

3)
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língua cujas consoantes /r/, /s/ e /l/ em final de palavra são onset de uma sílaba com 
núcleo vazio.
 Para que nossa proposta seja válida, ela tem de funcionar para a Fonologia 
do Português em geral e não apenas para uma das variedades. Nesse sentido, parti-
mos da análise dos dados do Português Europeu (PE) e seguimos com dados de es-
tudos voltados para o Português Brasileiro (PB), a fim de verificar pontos comuns e 
diferentes entre esses dois dialetos mais amplos, sem perder de vista que o objetivo 
de nossa explicação se restringe ao Português do Sul do Brasil. Acreditamos que os 
dados de diferentes variedades não nos levem ao argumento de que um dialeto tem 
a consoante na coda e outro tem a consoante no onset de um núcleo vazio; ao con-
trário, esperamos que a análise proposta dê conta de situar o fenômeno dos núcleos 
vazios no PB, lançando luzes sobre o que acontece nos diferentes dialetos. Dessa 
forma, esperamos que eventuais diferenças entre os dialetos possam ser atribuídas 
a fenômenos de implementação fonética e não distingam estrutura fonológica.
 A fim de verificar a proposta de que uma C] pode ser onset de uma sílaba 
com núcleo vazio no PB, analisamos dados do Português Europeu, conforme Ma-
teus e d’Andrade (2000) para comparação com o PB. Em seguida, passamos aos 
tipos de consoantes que ocorrem em final de palavra (r, l, s, n), buscando verifi-
car se a interpretação como onset final é possível e quais as suas consequências, 
segundo estudos como os de Hora e Monaretto (2003), Barbosa (2005), Pedrosa 
(2009), Collischonn e Quednau (2009), Battisti (1997).

2.1. Núcleos vazios no português europeu e no português brasileiro

 Nesta seção, apresentamos sucintamente as ideias básicas de Mateus e 
d’Andrade (2000), os quais analisam a proposta de que, no Português Europeu, 
consoantes iniciais e interiores em determinados ambientes, como pneu [pn] ou 
pequeno [pk], são, na verdade, onsets de sílabas com núcleos vazios. Dentre os 
aspectos que julgamos relevantes, encontram-se a representação silábica adotada 
(divisão onset-rima com esqueleto CV), a possibilidade de núcleos vazios, a sila-
bificação em etapas e os princípios que regem a estrutura silábica em Português.
 Inicialmente, observamos alguns dados e passamos, então, a expor a análise 
dos autores, que não tratam especificamente das consoantes finais, foco de nosso 
trabalho. 
 Considerando os ataques com apenas uma consoante, todos podem ocorrer 
no início da palavra e no meio da palavra. Por outro lado, nem todos os grupos 
consonantais são aceitos na posição de ataque, assim como ocorre em outras lín-
guas. Dessa forma, sílabas com onsets complexos em Português incluem um seleto 
grupo de segmentos formado por plosiva+líquida, embora o grupo consonantal ter-
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minado com uma lateral [l] seja muito menos frequente do que aquele terminando 
com um tap [ɾ].

(1) Grupos consonantais permitidos no PE

a) Grupo consonantal 
inicial

b) Grupo consonantal 
medial

Plosiva+tap [pɾ]ato
[bɾ]anco

com[pɾ]ar
a[bɾ]aço

Plosiva+lateral [pl]ano                            
[bl]oco

com[pl]eto

 Esses grupos consonantais estão de acordo com o Princípio de Sonorida-
de, ou a Generalização de Sequência de Sonoridade, o qual prediz que a sonorida-
de do segmento que constitui uma sílaba cresce do início até o núcleo e decresce 
em direção ao fim. As propostas para a hierarquia dos segmentos que constituem 
a escala de sonoridade são consensuais em estabelecer a sequência de sonoridade 
decrescente, conforme (2).

(2) vogais > glides > líquidas > nasais > fricativas > plosivas

 Esse pressuposto do Princípio de Sonoridade e sua inter-relação com a es-
cala sonora não é o bastante para estabelecer a possível sequência de sonoridade 
em onsets do Português. Normalmente, uma sequência de fricativa+líquida (sr, 
sl,...) é um onset impossível, embora previsto de acordo com o Princípio de Sono-
ridade. As exceções são sequências de uma fricativa não coronal e uma líquida ([fl] 
ou [vl], por exemplo), mas mesmo essas são menos frequentes.
 É preciso ter em mente que o Princípio de Sonoridade e a Condição de 
Dissimilaridade são entendidos primeiramente como aplicação da base de silabifi-
cação, como mostram as muitas violações desses princípios no nível fonético em 
diferentes línguas, as quais não nos detemos aqui, incluindo o Português, como os 
autores mostram a seguir.
 Outros grupos consonantais podem iniciar uma palavra no nível fonético 
do Português Europeu, os quais parecem ser onsets de suas respectivas sílabas. 
Alguns exemplos são dados em (3).
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(3)
Início da palavra Meio da palavra

a) plosiva+plosiva
[pt]
[bt]
[bd]
[dk]
[kt]

ptério

bdélio

ctenóforo

captar
obter
abdômen
adquirir
pacto

b) plosiva+fricativa
[ps]
[bs]
[bv]
[bʒ]
[tz]
[dv]
[ks]

psicologia
absurdo
óbvio
abjurar
quartzo
advertir
axioma

c) plosiva+nasal
[pn]
[bn]
[tm]
[tn]
[dm]
[dn]
[gm]
[gn]

pneu

gnomo

apneia
obnóxio
ritmo
étnico
admirar
adnominal
estigma
diagnose

d) fricativa+plosiva
[ft] afta

e) nasal+nasal
[mn] mnemônico amnésia

 Esses grupos consonantais violam claramente o Princípio de Sonoridade e 
as condições de boa formação silábica, pois, em (3a) e (3e), ambas as consoantes 
têm o mesmo grau de sonoridade. Em (3b) e (3c), as duas consoantes em sequência 
mostram que, de fato, alguns dos grupos consonantais são iniciais ([ps]icologia 
ou [pn]eu) e que, portanto, devemos postular que essas sequências (e não apenas 
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sequências de plosiva+líquida) são onsets possíveis no Português.
 Partindo dessas observações, os autores passam a analisar mais onsets vio-
lando o Princípio de Sonoridade e a Condição Dissimilatória, em outros grupos 
consonantais no Português Europeu coloquial.

(4)  Grupos consonantais fonéticos no Português Europeu

 Para Mateus e d’Andrade (2000), é possível hipotetizar que, nesses casos, 
todas as séries de consoantes são também onsets no nível fonético, no início da 
palavra (4a e 4b) e no meio da palavra (4c). Por outro lado, é muito mais difícil 
aceitar essa solução em vista de exemplos em (5), a seguir, que apresentam um 
maior número de consoantes.

(5)

 Levando em conta o PE coloquial, o número de sequências que violam o 
Princípio de Sonoridade e a Condição de Dissimilaridade cresce. 
 Realmente, as palavras evidenciam dois tipos de dados: em (3) e (4a) não há 
vogal subjacente; em (4b), (4c) e (5), grupos consonantais resultam do apagamento 
de uma vogal subjacente e, nesse caso, há evidência de apagamento de vogal por-

a) b)
telefone [tlfɔn]
merecer [mɾséɾ]
devedor [dvdóɾ]

despegar [dʃpɡáɾ]
empedernir [epdɾníɾ]

c) d)
despregar [dʃpɾɡáɾ]
desperdiçar [dʃpɾdisáɾ]

desprevenir [dʃpɾvníɾ]
desprestigiar [dʃpɾʃtiʒiáɾ]

a) b) c)
espaço [ʃpásu]
esbirro[ʒbíRu]
estar [ʃtáɾ]
esdrúxula [ʒdrúʃulɐ]
escuta [ʃkútɐ]
esgana [ʒgɐnɐ]
esfinge[ʃfɨʒ]
esvair [ʒvɐír]
escindir [ʃsɨdíɾ]
eslavo[ʒlávu]
esmagar [ʒmɐgɐɾ]

pequeno [pkénu]
depender[dpedér]
decifrar[dsifɾáɾ]
terreno[tRénu]
separar[spɐrár]
seguro[sgúɾu]
meter[mtéɾ]

soterrar [sutRáɾ]
sossegar [susgáɾ]
cometer[kumtéɾ]
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que há uma alternância em palavras morfologicamente relacionadas: devo [dévu], 
dever [dvéɾ] e devedor [dvdóɾ]. Em (3) e (4a) não há evidência para uma vogal 
subjacente.
 A conclusão a que os autores chegam é a postulação de núcleos vazios no 
Português para palavras como as de (3) e (4a). De fato, para explicar esses grupos 
consonantais, é necessário assumir que eles não ocupam o onset da sílaba, mas o 
da sílaba posterior, cujo núcleo é vazio, postulado justificado por quatro argumen-
tos empíricos, os quais não apresentaremos aqui.
 É importante notar que os grupos consonantais permitidos na posição de 
onsets no Português, representados em (1), nunca mostram uma vogal inserida no 
PB. Então, pronúncias como [piɾatu] ‘prato’, [biɾanco] ‘branco’ ou [palaviɾa] ‘pa-
lavra’ são inaceitáveis, mas verificáveis no estágio de aquisição.
 Todos os grupos consonantais fonéticos incluídos de (3) a (5) são específi-
cos do PE e alguns ocorrem graças aos processos fonológicos que não se aplicam 
no PB (como o apagamento de [i]). As diferenças observadas no nível fonético 
entre PE e PB são causadas pela existência desses grupos consonantais que são 
responsáveis pela distinção de ritmo entre cada um dos dialetos.
 Ao explicar essa aparente violação do Princípio de Sonoridade e da Condi-
ção de Dissimilaridade, os autores propõem a existência de um núcleo vazio não 
preenchido no nível fonético do PE. Parece que, na base da silabificação, apenas 
alguns grupos consonantais são licenciados como onset silábicos.
 No Português, não há consoantes silábicas, as rimas (R) sempre têm uma 
vogal nuclear, e todas as vogais podem ser núcleos (N). Dessa forma, elas são os 
únicos elementos indispensáveis na escansão silábica. Para Mateus e d’Andrade 
(2000), apenas as consoantes subespecificadas /l, /ɾ/ e /s/, com diferentes realiza-
ções, são codas possíveis no Português, conforme alguns exemplos, como ‘par’, 
‘mal’ e ‘más’, no PE e no PB.
 Na fala coloquial do PB, a introdução de um [ɨ], como em ‘abstrair’, para 
ocupar a posição do núcleo vazio, cria uma nova sílaba, e a primeira das duas con-
soantes é movida para dentro do onset dessa sílaba (a-bis-tra-ir).
 Em resumo, os três segmentos subjacentes, /ɾ/, /l/ e /s/, são as únicas conso-
antes licenciadas para a posição de coda no Português. Como em muitas línguas, 
consoantes licenciadas para coda estão em menor número do que aquelas licencia-
das para ser onset; em Português, seu número é restrito a três2.
 Seguindo a análise de Mateus e d’Andrade (2000), a rima do Português 

2 As consoantes licenciadas são “r”, “l”, “s”. A consoante ”n”, apesar de contribuir para o peso, não entrou 
nesse estudo, o que pode ser realizado futuramente.
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pode ter somente uma consoante na coda e, se essa consoante é /s/3, o núcleo pode 
incluir também um ditongo (‘pois’, ‘auscultar’). Nas sílabas que foram analisadas 
antes, a rima pode ter mais do que três segmentos, sendo, normalmente, três posi-
ções4, independentemente de quantos segmentos estão no onset. Esse fato mostra 
que a relação entre os segmentos internos da rima é mais fechada do que entre a 
rima e o onset.
 É tácito, na perspectiva que adotamos, que sílabas sempre possuem uma 
rima com seu respectivo núcleo. No que toca ao onset, sua presença no Português 
também é obrigatória, de acordo com Mateus e d’Andrade (2000), isto é, qualquer 
sílaba básica desse idioma consiste em um onset e em uma rima, mesmo se um 
deles (mas não ambos) estiver vazio. 
 A existência dessa posição vazia tem consequências no nível pós-lexical, e 
a realização fonética de algumas consoantes que ocupam o onset vazio em certas 
circunstâncias apontam situações relevantes:

a realização do autossegmento nasal [+nas] como [n] em palavras deriva-
das como irmanar /irma[+nas]+a+r/ [iɾmɐnáɾ] versus sua realização apenas 
como a nasalização do núcleo como em irmão /iɾma[nas]+o/ [iɾmɐw];

a especificação da fricativa subespecificada /s/ como /z/ antes da vogal: ‘de-
siludir’ /des+iludir/ [dɨzɨludíɾ], assim como sua especificação como palatal: 
‘descrever’ /descrever/ [dɨʃkɾeɾ].

 Baseados nesses argumentos, Mateus e d’Andrade (2000) propõem que, 
no Português, qualquer sílaba é constituída obrigatoriamente por um onset e uma 
rima. 
 Com relação às convenções sobre a base da silabificação, os autores salien-
tam o fato de que as sílabas não são escandidas na representação lexical. Escansão 
e estrutura interna são o resultado da aplicação de certas convenções que dão base 
à silabificação. Pelo emprego dessa convenção, cada sílaba está adjunta ao esque-
leto através das linhas de associação, e ela preenche seu tier com um certo número 
de unidades de tempo ou posições.
 Após ter considerado a sílaba sob um ponto de vista fonotático e ter dis-
cutido algumas questões relacionadas a sua estrutura interna, os autores partem 
para algumas considerações sobre o Português. A ordem, então, para a estrutura 
da sílaba nesse idioma é “todos os núcleos primeiro”, iniciando-se, a partir daí, a 
construção de rimas de acordo com as restrições da língua. Dessa forma, é neces-

3 Essa consoante tem um status especial em muitas línguas.
4 Há alguns casos em que o ditongo fonético incluído no núcleo é criado durante a derivação da palavra. 

a)

b)
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sário formular o algoritmo para a silabificação, o qual funciona seguindo as cinco 
convenções presentes a seguir.

(6) Convenção da Associação do Núcleo

 A primeira parte da convenção de associação do Núcleo, (6a), associa a ele 
todo segmento X [-cons] (vocálico) se não é lexicalmente marcado e se ele não for 
precedido por uma vogal. Isso significa que vogais subjacentes lexicalmente mar-
cadas como não acentuadas e não precedidas por outra vogal são núcleos per se, ou 
seja, todas as vogais são núcleos. A segunda parte dessa convenção, (6b), integra a 
consoante remanescente ao núcleo criado, o qual automaticamente constrói a rima.
 A aplicação da convenção da associação do núcleo é exemplificada em (7) 
com as palavras ‘preitos’, ‘pneu’, ‘afta’ e ‘país’5.

(7)

5 A respeito da palavra “país”, é preciso dizer que “i”, mesmo precedida de outra vogal, forma um núcleo 
por ser “lexicalmente marcado” com relação ao acento.

a) b)
Associe a um Núcleo 
todo X [-cons] não 
marcado lexicalmente 
e precedido por um 
segmento consonantal;

Associe o segmento 
consonantal X 
remanescente à esquerda 
do Núcleo.

a) preitos b) pneu

c) afta d) país
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 As vogais altas incluídas no núcleo à esquerda (i, u), em (7a,b), estão sujei-
tas à regra de glide e ambas formam ditongos decrescentes.
 A próxima convenção, Associação do Onset, silabifica a consoante seguida 
por uma vogal (um núcleo) como onset.

(8) Convenção da Associação do Onset

 Cada X [+cons] que precede uma vogal é associado a um onset. Uma se-
quência de dois segmentos [+cons] é associada ao mesmo onset se as consoantes 
estão de acordo com o PS e com a CD. A aplicação de (8) está ilustrada nos dados 
em (9).

(9)

 Após a aplicação de (6) e (8), o X [+cons] remanescente precedendo um 
onset que não é associado a nenhum constituinte da sílaba, nem no início da pala-
vra (como /p/ em ‘pneu’) ou no interior da palavra (como /f/ em ‘afta’), não está 
integrado na estrutura da sílaba. A existência de uma consoante “não associada” 

a) b)
Associe todo C [+cons] que 
precede imediatamente um núcleo 
a um Onset;

Associe ao mesmo onset um 
X[+cons] precedente se ele está 
de acordo com o Princípio de 
Sonoridade (PS) e a Condição de 
Dissimilaridade (CD).

a) preitos b) pneu c) afta

d) país e) estar
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dá espaço à introdução de um núcleo vazio através da aplicação da Convenção de 
Criação de Núcleo Vazio.

(10) Convenção da Criação do Núcleo Vazio

 Crie um núcleo à esquerda do onset, com a respectiva posição no esqueleto, 
se, no tier do esqueleto, esse onset é precedido por uma posição “não associada” 
especificada para vozeamento. Em outras palavras, crie um núcleo à esquerda da 
posição não associada.

 Em (11), a seguir, a Convenção da Criação do Núcleo Vazio é aplicada em 
‘pneu’ e ‘afta’, palavras que apresentam um X [+cons] não associado, após a apli-
cação de (6) e (8).

(11)

 As consoantes não associadas agora podem associar-se a um onset pela re-
aplicação de (8), visto que são seguidas por um núcleo (vazio).
 De acordo com a hipótese de que, em Português, qualquer sílaba obrigato-
riamente consiste em um onset e uma rima, a base para a silabificação inclui a con-
venção que cria uma posição de onset quando há uma rima que não está precedida 
por um onset (12). Como consequência disso, o que é tradicionalmente conhecido 
como hiato (duas vogais adjacentes, como em ‘boa’ ou ‘país’) é de fato uma sequ-
ência de duas vogais separadas por um onset vazio no nível básico (da derivação).

(12) Convenção da Criação do Onset Vazio

Crie um onset à esquerda da rima, com a correspondente posição no esque-
leto, se no tier do esqueleto essa rima não é precedida por um onset.

 Em (13), a aplicação da Convenção da Criação do Onset Vazio na base da 
silabificação de ‘afta’ e ‘país’6 é demonstrada.

6 A representação de ‘país’ revela que, para os autores, a consoante final é extramétrica, muito embora isso 
não seja afirmado no texto.

a) pneu b) afta
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(13)

 Nesse ponto da base da silabificação, as únicas consoantes não associadas 
são as que seguem os núcleos, ou seja, são codas. Elas permanecem não associadas 
e, no nível pós-lexical, são designadas como coda da rima precedente pela Con-
venção da Associação de Coda (14). Essa observação refere-se às codas internas, 
pois os autores não analisam as consoantes finais, mas acreditamos que esse racio-
cínio sirva também para a final. Nesse caso, a consoante fica na posição de coda se 
o próximo elemento já tiver um onset, como em ‘lápis preto’ [la.pis.pɾe.to].

(14) Convenção da Associação de Coda
Designe, à coda da rima precedente, o segmento X [+cons] não associado.

 A aplicação de (14) é representada em (15), para as palavras ‘preitos’ e 
‘país’. Essa aplicação é precedida por todos os processos e regras que se aplicam 
no nível lexical. Dessa forma, o acento está incluído.

(15)

 A aplicação de (14) finaliza a silabificação das palavras acima. As regras 
pós-lexicais e as regras default são aplicadas aos constituintes silábicos.
 Nessa seção, apresentamos as ideias de Mateus e d’Andrade (2000) sobre 
a existência de núcleos vazios. Apesar de o PB não apresentar os mesmos grupos 
consonantais do PE, a proposta é adequada na medida em que abrange, por exem-
plo, os casos de epêntese medial, os quais são idênticos aos do PB. Além disso, os 
autores exploram as noções de Condição de Coda, de Onset e de Núcleo Vazio, 
as quais são essenciais para a análise do PB, assim como o aspecto métrico que 
observamos em Charette (2006). Para a autora, o acento regular pode ser atribuído, 

a) afta b) país

a) preitos b) país
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em monossílabos ou não, pela presença de categorias vazias, como (15) explicita, 
e existe um pé troqueu silábico em todas as palavras. Dessa forma, um vocábulo 
é bem formado se termina em um pé troqueu silábico, independentemente de que 
esse tenha uma vogal preenchida ou vazia como seu dependente. Isso explica, con-
forme Charette (2006), a estrutura da palavra mínima e a do acento regular. 
 A análise que fazemos a partir de agora das consoantes finais /r/, /s/ e /l/ 
mostrará como ou se isso acontece no PB. Seguindo a ideia de que há codas licen-
ciadas pelo onset de sílabas seguintes, para fins da nossa análise, as consoantes /r/, 
/s/ e /l/ serão consideradas codas no interior da palavra, ao passo que, no fim, elas 
são onset de sílabas com núcleos vazios. Isso fortalece a ideia de que há um com-
portamento diferenciado das sílabas finais, o que pode fazer com que estipulações 
teóricas, como a extrametricidade das consoantes finais, sejam revistas.
 Vale apontar o que se mostrou relevante na análise de Mateus e d’Andrade 
(2000): a silabificação, por exemplo, é um aspecto positivo a ser considerado na 
medida em que os autores propõem as etapas com as respectivas condições para a 
criação da sílaba. Uma questão que fica em aberto, porém, diz respeito justamente 
à consoante final, pois ora é representada como coda, especialmente /r/, ora é re-
presentada como extrassilábica, como /s/.
 A análise de /r/ corrobora essa ideia. Vemos que o Parâmetro da Consoante 
Final (PCF) direciona as convenções para a silabificação em todas as etapas. Se-
gundo o PCF, para manter a sequência CV, uma tendência universal, a língua per-
mite que a consoante final de uma palavra seja realizada pós-lexicalmente porque, 
na verdade, é onset de uma sílaba com núcleo vazio, o qual pode ser preenchido 
foneticamente, ou não, permanecendo, nesse caso, na estrutura abstrata. Formali-
zando, temos:

(16) Parâmetro da Consoante Final (PCF)

Uma consoante pode ocupar a posição pós-vocálica final em uma palavra, 
desde que seja onset de uma sílaba com núcleo vazio, o qual pode ser pre-
enchido foneticamente ou não. 

 A representação do PCF pode ser vista em (17).

(17)     amor
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 Com base na representação do Parâmetro da Consoante Final, em (17), o 
preenchimento do núcleo, no PB, pode advir de três contextos, representados em 
(18), a saber: sufixação, (‘amoreco’), flexão, (‘amores’) e sândi (‘amo[r+a]ntigo)’. 
Quando não houver esses contextos, a consoante final pode ser realizada fonetica-
mente, ‘amor’, evidenciando uma estrutura CVCØ, pois é licenciada pelo núcleo 
vazio. Isso mostra que o PCF está acionado nesse idioma.

(18)

 Quando, ao invés de uma vogal para preencher esse núcleo vazio, surge uma 
consoante, ela licencia a C] para ocupar a posição de coda, como em ‘amo[r+t]ris-
tonho’.

(19)     amor tristonho

 Quando a consoante final for seguida de pausa, ela será realizada, sobretudo 
na modalidade culta, pois tem um núcleo na estrutura abstrata que a licencia. Ape-
sar de a Fonologia de Governo, teoria que também faz parte de nossa análise, não 
tratar dos aspectos fonéticos, seus princípios, como a ideia de licenciamento, não 
contradizem o que propomos. A modalidade coloquial do idioma, no entanto, ao 
apagar uma C], revela uma tendência do sistema linguístico a evitar uma estrutura 
com sílaba de núcleo vazio, ainda que o parâmetro esteja ligado, e procura não 
realizar essa C], lançando mão de diferentes estratégias de “reparo”, como ressila-
bação ou apagamento.
 Assim, o Português Brasileiro parece ser um sistema que tem o PCF acio-
nado, já que grande parte dos dialetos falados no país aceita a realização fonética 

a) amoreco b) amores

c) amor antigo
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da consoante final. É interessante notar que muitos desses dialetos, especialmente 
os da região Nordeste, conforme Hora e Monaretto (2003), ao mesmo tempo em 
que permitem uma C], no nível formal, parecem empenhar-se também para a não 
realização desse segmento, desfazendo a estrutura com núcleo vazio, a fim de evi-
tar essa sílaba que foge ao padrão CV universal. Nos demais dialetos desse idioma, 
que alternam entre as diferentes realizações do rótico e/ou apagamento desse fo-
nema, estamos diante de uma variação fonética, o que pode explicar a diversidade 
dentro de um mesmo sistema linguístico.
 A análise da fricativa pós-vocálica no final da palavra como onset de sílaba 
com núcleo vazio aponta para o fato de que, assim como o rótico, internamente, 
este segmento pode ocupar tanto a posição de coda, como em ‘pasta’ e ‘rasgo’, 
quanto a de onset, como em ‘caso’, ‘cansa’; entretanto, quando na posição final, 
como em ‘lápis’, podemos dizer que não se trata da posição de coda, mas da posi-
ção de onset de uma sílaba com núcleo fonologicamente vazio. As razões para isso 
são baseadas em evidências do comportamento dessa consoante durante o proces-
so de aquisição e na fonologia do adulto.
 No período de aquisição da linguagem, a produção correta da fricativa final 
evidencia que a realização desse segmento nessa posição ocorre antes da aquisição 
na coda medial. Nesse sentido, os estudos sobre a aquisição da fricativa podem ser 
interpretados como indicativos de que a representação da fricativa final é diferente 
da representação silábica da fricativa medial, o que no nosso entender pode ser 
interpretado como indicativo de que a fricativa final é, na verdade, o onset de uma 
sílaba com núcleo vazio.
 Para Miranda (2009), que também estuda a aquisição da linguagem, a es-
trutura CVC não está presente na fase inicial da linguagem, motivo pelo qual a 
criança pode tanto categorizar as sílabas diferentemente do adulto, quanto cons-
truir representações diferentes para codas mediais e finais, uma vez que as finais 
são mais perceptíveis pela proeminência.
 As demais evidências para o comportamento de consoante final como onset 
em uma gramática estabilizada são: (i) sempre que possível, a ressilabação entre 
palavras ocorre (‘lápi[za]marelo’), podendo esse fato ser interpretado como indi-
cativo de que /s/ final encabece uma sílaba com núcleo vazio, o qual desaparece 
automaticamente quando seguido de uma sílaba sem ataque; (ii) na flexão de nú-
mero (‘rapa[ze]s’) e na sufixação (‘lapi[ze]ira’), também podemos dizer que não 
se trata da posição de coda, mas da posição de onset de uma sílaba com núcleo 
foneticamente preenchido, mas fonologicamente vazio.
 Além dos mesmos contextos arrolados na análise do rótico, é preciso dar 
conta da prefixação, o que não parece ser problema, visto que o mecanismo é o 
mesmo daquele visto na flexão e na derivação. Dessa forma, analisaremos esse 
segmento, nos contextos de prefixação, sufixação e flexão de número, no nível 
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lexical, e no contexto de ressilabação pós-lexical, ou seja, em sândi.
 Independentemente de o segmento ser /s/ ou /z/ na subjacência, vemos que 
a fricativa coronal tende a ser mantida no dialeto do Sul. Parece-nos o mesmo me-
canismo que ocorre com o rótico, analisado anteriormente, o que nos possibilita 
fazer a generalização de que é criada uma categoria chamada “núcleo vazio” no 
nível lexical, anterior aos processos que ocorrem tanto no nível lexical, como fle-
xão e afixação, quanto no nível pós-lexical, como sândi7.
 A região Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) apresenta as mesmas varian-
tes que a região Sul (Porto Alegre e Florianópolis), incluindo o apagamento. Reci-
fe, Salvador e João Pessoa apresentam o apagamento como última opção; no en-
tanto, quando a fricativa está na posição final, João Pessoa apresenta o apagamento 
na segunda posição, evidenciando um comportamento diferenciado nesse dialeto8. 
Vemos que, independentemente do modo ou do ponto de articulação da fricativa, 
ela tende a ser mais realizada do que apagada nos dialetos do PB; isso é verdadeiro 
especialmente para a fala do Sul do Brasil. Essa preferência pela manutenção do 
segmento garante a consoante que servirá de onset para a sílaba seguinte, quando 
houver afixação, flexão de número ou sândi, como em (20).

(20) a) afixação: rapa[z]inho, de[z]avisado
 b) flexão: rapa[z]es
 c) sândi: rapa[z]amoroso

 Fica evidente que a ressilabação ocorre graças à espera que a consoante fi-
nal tem para o núcleo vocálico que a ela se anexa. Na verdade, não se trata propria-
mente de ressilabação de consoante, mas de fusão do núcleo vazio da sílaba com a 
vogal seguinte, o que somente é possível devido ao fato de este núcleo ser vazio. 
Eis o funcionamento do mecanismo de busca do padrão CV. A preferência pelo 
padrão CV faz com que as consoantes finais sejam primeiramente onsets à procura 
de um elemento para preencher seu núcleo vazio; caso não seja preenchido, aí en-
tão são licenciadas pelo núcleo vazio para ocupar a posição final, ‘simplesØ’, ou 
por uma consoante para ocupar a posição de coda, ‘simplestrabalho’. É o mesmo 
raciocínio usado para o rótico: a fricativa /s/ apresenta várias possibilidades fonéti-
cas, de acordo com o dialeto, mas, na posição final, da raiz ou do prefixo, ela pode:

a) ser mantida, licenciada pelo núcleo vazio: ‘lápis’ - *lápi;
b) ser mantida, licenciada por uma consoante seguinte: ‘lápispreto’;

7 O quadro que Pedrosa (2009) elaborou sobre a distribuição das fricativas pós-vocálicas no PE, no Espanhol 
e no PB é bastante esclarecedor e amplia nosso olhar acerca desse segmento.
8 A análise completa desses resultados pode ser consultada em Barbosa (2011).
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c) ser mantida com o preenchimento do núcleo vazio por uma vogal seguin-
te: ‘lapisamarelo’ (sândi), ‘lapiseira’ (sufixação), ‘desalmado’ (prefixação).

 Com relação à categoria morfológica da fricativa /s/, desinência de plural, 
podemos observar que há uma tendência ao apagamento em diversas classes gra-
maticais, no nível coloquial, devido ao fato de que já existe um elemento que car-
rega essa marca, normalmente na primeira posição do sintagma (‘as guria bonita’, 
‘meus irmão menor’). Tal como no caso do rótico final em verbos, por exemplo, é 
possível considerar que esse apagamento seja de natureza mais morfossintática do 
que propriamente fonológica. 
 Quanto ao comportamento de /l/ na posição final, este é variável, à seme-
lhança do que acontece com /r/ e com /s/. Foneticamente, o núcleo vazio não é 
uma preferência no PB. O que o sistema faz com isso? Como mostramos até aqui, 
preenche este núcleo, por meio da flexão e da afixação, no nível lexical, e do sândi, 
no pós-léxico (‘mares’, ‘desagrada’, ‘males’, ‘amor+antigo’) ou apaga a sílaba de 
núcleo vazio (‘amor’ ~ ‘amo’, ‘automóvel’ ~ ‘automove’). Isso nos faz pensar se 
estamos diante de um parâmetro ligado ou desligado no PB; entretanto, os dados 
analisados são indícios de que o PCF é um parâmetro ligado (‘mal-males’), já que 
os falantes realizam essa C] pós-lexicalmente, ou seja, o sistema aceita a reali-
zação da estrutura CVC, ainda que haja muitas possibilidades de substituição da 
consoante final por uma semivogal.
 A análise da lateral na posição final de uma palavra mostra-se como uma 
evidência a mais para o PCF: ela é, à semelhança de /r/ e /s/, onset de uma sílaba 
com núcleo vazio, a qual pode: (1) ser realizada pós-lexicalmente sozinha, inde-
pendente das variações dialetais do PB (‘mal’, ‘mar’, ‘mas’), já que o PCF está li-
gado nesse idioma; (2) ter seu núcleo preenchido (‘males’, ‘mares’, ‘mai[za]lém’), 
ou (3) ser apagada (‘mar-ma’, ‘automóvel-automove’). O comportamento de /r, s, 
l/ na porção final da palavra – ser apagada, preenchida ou mantida – mostra que o 
PB é uma língua que tem o Parâmetro da Consoante Final acionado, o qual permi-
te uma C] pela existência de um onset com núcleo vazio que a licencia, embora a 
consoante possa também ser apagada, o que no nosso entender indica um processo 
de apagamento de uma sílaba de núcleo vazio. 
 O sistema do PB lança mão de uma estratégia diferente quando há uma la-
teral na posição final, a vocalização (‘mal’ [maw], ‘ma[w]dade’), e visa ao mesmo 
objetivo das demais consoantes: a busca pelo padrão CV. No caso de ‘ma[l]dade’ ~ 
‘ma[w]dade’, a lateral é licenciada para a posição de coda pela consoante /d/ do su-
fixo, ao lado da vocalização. Aqui, há uma questão a ser resolvida: por que a lateral 
final é tratada como a interna e é vocalizada tão facilmente? Uma possível resposta 
pode estar relacionada com o onset do sufixo /d/, posto que essa vocalização não 
acontece com ‘malefício’ ou ‘maléfico’, por exemplo.
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 O PB é uma língua na qual uma C] pode ser onset de uma sílaba com núcleo 
vazio, o qual pode ser preenchido por afixação ou sândi ou pode ser apagado, como 
mostramos. O que move o parâmetro aqui discutido, no nosso entender, é o res-
peito à tipologia CV, uma tendência aparentemente universal. Dados de trabalhos 
variacionistas, como Hora e Monaretto (2003), e de aquisição, como Mezzomo e 
Ribas (2004), mostram essa tendência do PB, e vemos que a tipologia CV parece 
sempre predominar. No Sul, foco de nosso trabalho, o núcleo pode ficar vazio se 
não há sufixação ou sândi, especialmente no nível formal de linguagem; em alguns 
dialetos do Norte, a C] é mais apagada.
 A análise dos segmentos /r/, /s/ e /l/ na posição final mostrou que, apesar 
das variações dialetais que todos esses segmentos sofrem, a ideia de consoantes 
finais serem onsets de sílabas com núcleos vazios deve ser considerada em PB. 
Considerando que o Parâmetro da Consoante Final está acionado no idioma, uma 
C] pode ser realizada como o último segmento audível da palavra, ou seja, mesmo 
sem o núcleo ter sido preenchido, ou pode ser ressilabada através de flexão ou su-
fixação, no nível lexical, ou de sândi, no nível pós-lexical, processos que permitem 
a realização fonética de uma consoante final. A representação fonológica de uma 
estrutura (C)VC] alia os mecanismos de flexão, sufixação e sândi à concepção de 
C] como onset de sílaba com núcleo vazio, e a mora pode ser considerada como 
uma categoria presente em outro nível prosódico, entre a sílaba e o pé métrico, 
“aguardando” o preenchimento do núcleo vazio. Considerar o último elemento 
de uma estrutura CVC] como coda explica o acento em termos de peso; por outro 
lado, o modelo CVCØ], em que o último elemento é onset de uma sílaba com 
núcleo vazio, explica o acento pelo número de sílabas. A perspectiva de que as 
consoantes finais são onset de sílabas com núcleo vazio mostra que a atribuição de 
acento se dá pela contagem de sílaba do fim para o início. Dessa forma, as oxítonas 
terminadas em consoante (‘amor’) e as paroxítonas (‘júri’) têm o acento atribuído 
de forma regular, na penúltima sílaba (a.mo.rØ; jú.ri), enquanto as proparoxítonas 
(‘árvore’) e as oxítonas terminadas em vogal (‘avô’) são casos excepcionais.

3. CONCLUSÃO

 Analisamos aqui a proposta de que as consoantes finais são onsets de uma 
sílaba com núcleos vazios, defendida por Harris e Gussmann (1998). O estudo 
dos dados do PE e do PB revelou aspectos interessantes para repensar o estatuto 
silábico das consoantes finais do Português, admitindo que são onsets e não codas.  
Para uma discussão sobre outras questões não analisadas neste trabalho, sugerimos 
a leitura de Barbosa (2011). 
 Harris e Gussmann (1998) não explicitam se consideram que as consoantes 
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finais sejam universalmente onsets ou se em algumas línguas elas poderiam tam-
bém ser codas. Entretanto, a própria ideia de que consoantes em coda têm de ser 
licenciadas por um onset seguinte deixa claro que, em princípio, codas finais não 
deveriam ser admitidas em nenhuma língua. Assim, torna-se uma questão empírica 
avaliar se a proposta pode ser aplicada a línguas como o Português, para a qual 
abordagens anteriores tinham considerado as consoantes finais codas (BISOL, 
1999, entre outros). Portanto, a nossa análise do Português procura contribuir para 
essa discussão, complementando análises como a apresentada em Pedrosa (2009). 
Entretanto, diferentemente da ideia implícita em Harris e Gussmann (1998), con-
sideramos que uma consoante final pode ser onset ou coda, dependendo da língua, 
isto é, o seu status vai depender de uma escolha paramétrica.
 Adotamos a perspectiva de que a gramática é regida por princípios e parâ-
metros, admitindo marginalmente a existência de condições e regras específicas à 
língua. Adotamos também a perspectiva da existência de mais de um nível repre-
sentacional, minimamente uma forma subjacente e uma forma de superfície, ad-
mitindo que esta representação de superfície possa conter núcleos silábicos vazios. 
Tal como apresentada em Harris e Gussmann (1998), a abordagem de C] como 
onsets não depende essencialmente da distinção entre níveis derivacionais, mas da 
estruturação da representação fonológica, em que o nível segmental é distinto do 
nível silábico. No entanto, adotamos aqui uma abordagem híbrida, que considera 
os níveis designados da Fonologia Lexical e a ideia de licenciamento oriunda da 
Fonologia de Governo. O núcleo vazio, portanto, é criado no léxico e pode ser 
preenchido, ainda neste nível, por vogais introduzidas pela sufixação e pela flexão. 
No entanto, um onset de sílaba com núcleo vazio pode persistir até o pós-léxico 
sem ter de necessariamente ser preenchido com alguma projeção vocálica.
 A existência de consoantes finais como onsets de sílabas com núcleos va-
zios mostra-se como um processo em andamento em PB, para o qual o sistema 
apresenta três opções de escolha a fim de promover uma sequência CV: apagar ou 
ressilabar, no caso de /r/ e /s/, e, além das anteriores, vocalizar, no caso de /l/.
 Com relação ao rótico, quando na posição final, pode haver apagamento ou 
enfraquecimento, ou, ainda, aspiração, dependendo do dialeto do PB. No Sul, /r/ 
é bem marcado principalmente nos nomes, ao contrário dos verbos, que mostram 
uma tendência forte para o apagamento. Quando na flexão, ele se mantém e o 
núcleo é preenchido, como em ‘mar-mares’, e, com essa hipótese sendo provada, 
eliminamos as vogais temáticas abstratas, defendidas por Camara Jr. (1970).
 A fricativa alveolar sofre apagamento do último segmento do sintagma por 
razões de ordem sintática, uma vez que o plural é marcado no elemento mais à 
esquerda do sintagma, como em ‘as menina’, sendo que é ressilabado quando pre-
cede uma vogal, como em [a.za.vɔ] ‘as avós’.
 No dialeto do Sul, a lateral apresenta menos apagamento do que vocaliza-
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ção e ressilabação, num movimento contrário aos dialetos mais ao Norte. A conso-
ante /l/ tem uma tendência muito forte à vocalização, o que mostra uma preferência 
desse segmento para desfazer uma sílaba com núcleo vazio e estrutura pós-lexical 
CVC].
 Normalmente, quando estão na raiz, os segmentos /r, s, l/ finais são man-
tidos no dialeto do Sul do Brasil, inclusive por uma questão de formalidade lin-
guística. Como onsets de sílabas com núcleos vazios, eles são ressilabados ou 
licenciados, mesmo sem núcleo audível, tanto na flexão quanto na sufixação, mas 
não necessariamente no sândi.
 As consoantes /r, s, l/ na posição final são, como defendemos, onsets de 
sílabas com núcleo vazio, não apenas /s/, como propõe Pedrosa (2009). Antes de 
realizarem-se como elemento final no componente pós-lexical – posição ampla-
mente conhecida como lugar em que ocorre o enfraquecimento das consoantes, 
pelo declive natural da sequência de sonoridade na sílaba, culminando, muitas ve-
zes, com seu apagamento –, essas consoantes ocupam, em algum estrato do léxico, 
a posição de onset de sílabas com núcleo vazio. O ambiente em que isso se verifica 
corrobora a ideia de que há certa diferença entre as sílabas interna e final, conforme 
Harris e Gussmann (1998) e Ewen e Hulst (2001). 
 As consoantes /r, s, l/ finais são codas quando seguidas por outra consoante 
que as licencia – /mar.zinho/ ou são onsets de sílabas com núcleo vazio que as li-
cencia – /a.mo.rØ/ . Ambas as realizações da consoante final – coda e onset – são 
possíveis por conta do PCF, acionado no Português.
 Na posição final da palavra, essas consoantes são onsets de uma sílaba com 
núcleo vazio (marØ, pazØ, malØ), e foneticamente, a fim de formar sílabas com a 
estrutura CV, esses elementos reorganizam-se de diferentes formas:

Com /r/, podem ocorrer apagamento e ressilabação. A consoante permanece 
na flexão e na sufixação, sem diferentes realizações ou apagamento (*ma-
xesia *ma0esia)

Com /l/, podem ocorrer vocalização, ressilabação ou apagamento (pape[w]-
-papel-papé). Quando é onset, permanece igual (papel, papelada). No caso 
do /l/ quando o sufixo inicia com uma consoante, ele é licenciado para ser 
coda (papelzinho). 

Com /s/, podem ocorrer apagamento e ressilabação. Na flexão de plural, há 
palavras que não mudam – lápis, simples – mas na sufixação mudam: lapi-
seira, simplesinho~simplinho (apaga para manter CV).

 Essas consoantes podem comportar-se de modo distinto a fim de evitar a re-

a)

b)

c)
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alização de uma sílaba com algum grau de complexidade, como a estrutura CVC]. 
O acionamento ou não do Parâmetro da Consoante Final resulta nas diferentes 
tipologias das línguas do mundo. Em sistemas em que ele está desligado, não há 
licenciamento de C]; em sistemas em que ele está acionado, como no PB, uma 
sequência CVC] é permitida, mesmo que o núcleo permaneça inaudível até o nível 
pós-lexical. Isso evidencia que o parâmetro realmente não é universal, mas uma 
escolha da língua, na medida em que há sistemas que permitem apenas estrutura 
CV].
 No Português, as rimas sempre têm uma vogal nuclear e todas as vogais 
podem ser núcleos. Dessa forma, elas são os únicos elementos indispensáveis na 
escansão silábica. Para Mateus e d’Andrade (2000), apenas as consoantes subes-
pecificadas /l/, /r/ e /s/, com diferentes realizações, são codas internas possíveis no 
Português; em nosso ponto de vista, essas consoantes podem ser codas, mas antes 
são onsets de sílabas com núcleo vazio, as quais se mantêm, mesmo sozinhas, no 
dialeto do Sul do Brasil numa tendência a manter o PCF acionado para promover 
estruturas CV e também por questões de nível de formalidade, inclusive.
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A vocalização de /l/ no 
PB sob uma perspectiva 
diacrônica
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Campus Feliz

1. INTRODUÇÃO

 No português brasileiro (PB), a vocalização da lateral /l/ em posição final 
de sílaba é um fenômeno já estabelecido na fala das grandes cidades brasileiras 
(LEITE; CALLOU; MORAES, 2007; TASCA, 2000; ESPIGA, 2001; COLLIS-
CHONN; QUEDNAU, 2009; COSTA, 2003). Em algumas comunidades do Rio 
Grande do Sul, no entanto, vocalização alterna com velarização da lateral (TAS-
CA, 2000; ESPIGA, 2001) no mesmo ambiente e considera-se que a velarização 
seja uma das etapas do processo de alteração da lateral que antecede a vocalização 
(TASCA, 2000). 
 Essa hipótese comprova-se em outras línguas, uma delas o inglês. Segundo 
Bermúdez-Otero (2012c), as regras de vocalização e de velarização encontram-se 
em estágios distintos de maturação. Bermúdez-Otero apresenta argumentos para 
atestar que, no inglês, o processo da velarização é mais antigo que o da vocalização 
e que, por isso, este é aplicado em domínios gramaticais maiores. Relacionado a 
isso, para o autor, a velarização é uma regra categórica, e não gradiente, como é a 
vocalização.
 A análise do inglês apenas ilustra a proposta de Bermúdez-Otero (2007a), 
que é de uma teoria geral sobre o modo como processos fonéticos adquirem caráter 
fonológico e depois passam a ser registrados nas formas subjacentes; em outras 
palavras, atribui papel à diacronia na estruturação da gramática. Nossa análise 
pretende aprofundar o entendimento dessa proposta, a partir do exame do compor-
tamento das laterais pós-vocálicas no português.
 Neste estudo, propomos uma investigação sobre a realização de /l/ em posi-
ção final de sílaba em português por falantes do PB, sobre a relação entre a posição 
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da lateral na estrutura silábica e a sua realização na superfície e sobre a relação das 
diferentes histórias das regras de vocalização e velarização da lateral em portu-
guês. Esta investigação se valerá sobretudo de dados secundários, retomando estu-
dos de velarização e vocalização realizados sobre o PB, em especial os referentes 
a variedades faladas no Rio Grande do Sul (RS). Assim, considerando que faremos 
uma reanálise da vocalização de /l/ no PB, com base em Bermúdez-Otero (2007a, 
b; 2012a, b, c; 2013), apresentamos, em 2, de forma sucinta, devido à extensão 
breve deste trabalho, a sua proposta. A seguir, trazemos um pequeno histórico des-
se processo. Iniciamos, em 3, com Quednau (1993), que analisou a vocalização 
com base na Fonologia Lexical; passamos, em 4, ao trabalho de Costa (2003), que 
também analisou o fenômeno com base na Fonologia Lexical, mas o fez a partir 
das distinções estabelecidas por Labov (1981, 1994), Kiparsky (1988) e Harris 
(1989). Ambos os estudos realizaram análises em termos de estrutura fonológica 
(Quednau, 1993 – com base em Clements, 1985, 1989, 1991 – e Costa, 2003 – com 
base em Walsh, 1997). Em 5, abordamos estudos sobre a vocalização na perspec-
tiva variacionista (LEITE; CALLOU; MORAES, 2007; QUEDNAU, 1993; DAL 
MAGO, 1998; TASCA, 1999; ESPIGA, 2001; COLLISCHONN; QUEDNAU, 
2009; BATTISTI; MORAS, 2016; MORAS, 2017). Collischonn e Costa (2003), 
que tratam do papel dos constituintes prosódicos e da ressilabação na aplicação 
da vocalização, Collischonn (2008), que traz mais dados sobre a ressilabação de 
/l/ e seus limites prosódicos, Schwindt (2012), que reanalisa os dados de Collis-
chonn e Quednau (2008, 2009) e observa que não há condicionamento exercido 
por morfemas individuais, são apresentados em 6. Em 7, apresentamos as nossas 
considerações finais.

2. BERMÚDEZ-OTERO (2007a)

 Trabalhos como os de Espiga (2001), Leite, Callou e Moraes (2007), Collis-
chonn e Quednau (2009), entre outros, mostram que, no PB, /l/ em posição final de 
sílaba realiza-se predominantemente como semivogal [w]. Entretanto, essa voca-
lização não acontece em grau tão pronunciado em todas as regiões. Tasca (1999), 
por exemplo, constatou que a vocalização é incipiente em algumas localidades 
abrangidas pelo banco de dados VARSUL1.
 No inglês britânico, Johnson e Britain (2007), baseados na literatura exis-

1 VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil) é um acervo de entrevistas sociolinguísticas 
coletadas nas capitais e em algumas cidades do interior dos três estados do Sul do Brasil, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas entrevistas foram realizadas no início dos anos 1990, e seu acervo é 
mantido pelas seguintes instituições: PUCRS, UFRGS, UFSC, UFPR.
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tente e em dados coletados na região de Fenland (leste da Inglaterra), afirmam 
que a vocalização de /l/ tende a aparecer como um fenômeno natural em línguas 
que têm a dicotomia entre l claro e l escuro (isto é, alveolar e velarizado, res-
pectivamente). Aparentemente, a vocalização de /l/ é um fenômeno relativamente 
novo no dialeto dessa região, diferentemente do que se observa em outras áreas 
do sudeste inglês. Ainda segundo os autores, considerando-se o inglês britânico, a 
vocalização de /l/ é vista como uma característica da cidade de Londres que está 
se expandindo radialmente e, progressivamente, englobando mais dialetos. Há al-
gumas localidades que se mostram resistentes a essa mudança linguística, o que se 
deve, de acordo com os autores, ao fato de alguns dialetos não terem estabelecido a 
alofonia entre l claro e l escuro. Portanto, para esses autores, existe uma relação de 
dependência entre velarização e vocalização de /l/. Uma interpretação um pouco 
diferente dessa relação é apresentada em Bermúdez-Otero (2007a, b; 2012a, b, c; 
2013), como veremos adiante.
 A suposição que vamos perseguir neste trabalho, baseada em Bermúdez-O-
tero (2007a), é de que as regras têm idades diferentes. Para Bermúdez-Otero, no 
inglês, velarização e vocalização de /l/ são dois processos diferentes. Partindo de 
uma perspectiva que atribui papel à diacronia na estruturação da gramática de uma 
língua, Bermúdez-Otero afirma que a vocalização é uma regra mais nova, no sen-
tido de ter-se incorporado mais recentemente na língua, do que a velarização. Por 
ser mais “jovem”, a vocalização é aplicada em domínios gramaticais mais amplos 
que a velarização, como foi mencionado anteriormente. 
 A vocalização da lateral, no inglês, é caracterizada como um processo que 
ocorre no nível do sintagma. Segundo o autor, em final de palavra, a lateral em 
contexto pré-vocálico, /Vl#V/ (ex., feel it ‘sentir isso’), está em posição de onset, 
resultado de sua ressilabação em superfície para essa posição. Portanto, não ocupa 
a mesma posição na estrutura silábica que a lateral final que precede consoante 
(ex., feel cold ‘sentir frio’), a qual está em coda. A argumentação para essa análise 
vem de pesquisas como a de Scobbie e Wrench (2003). A velarização, por outro 
lado, é caracterizada como um processo que ocorre no nível da palavra, ou seja, 
não considera o contexto da palavra seguinte (porque esse contexto não está dispo-
nível no momento em que a regra se aplica). 
 De forma resumida, Bermúdez-Otero caracteriza a velarização como uma 
regra mais antiga e word-bounded (limitada à palavra), enquanto a vocalização é 
caracterizada como uma regra mais recente e não word-bounded (i.e., se aplica 
na frase). O que ocorre no inglês moderno, conforme o autor, é a ressilabação de 
consoantes. No entanto, no caso da velarização, a consoante que seria ressilabada 
já sofreu o processo; no caso da vocalização, por outro lado, o processo ainda não 
aconteceu. Assim, a ressilabação sangra a vocalização, mas não a velarização.
 Considerando a proposta de Bermúdez-Otero, então, a diferença entre o 
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inglês e o português não estaria no fato de /l/ ser vocalizado numa língua e não em 
outra, tampouco no fato de que numa a lateral é ressilabada e na outra não. Nessa 
perspectiva, a diferença entre os dois sistemas deve estar na “idade” que a regra de 
vocalização tem e, consequentemente, em como funciona.
 A teoria de Bermúdez-Otero é a de que a arquitetura da gramática permite 
prever as propriedades gerais das mudanças linguísticas (incluindo aí as mudanças 
em curso). Segundo o autor, a arquitetura abaixo prevê uma série de aspectos em 
relação às mudanças.

Figura 1 – A arquitetura modular feedforward da fonologia

Representação lexical (UR)
categórica

Regras fonológicas

Representação fonológica (SR)
categórica

Regras fonéticas

Representação fonética
gradiente

Fonte: adaptado de Bermúdez-Otero (2007a, p. 5)

 Essa arquitetura prevê que há vários tipos de modos de implementação da 
mudança, dependendo do módulo em que ela ocorre. Um processo que ocorre no 
módulo fonético pode ser foneticamente gradual, mas não pode ser implementado 
de maneira lexicalmente gradual, isto é, não pode ser sensível a informações de 
caráter lexical ou gramatical. Um processo que ocorre no módulo lexical pode ser 
lexicalmente gradual, mas não pode ser foneticamente gradual, ou seja, o processo 
somente pode envolver fonemas.
 Além disso, a organização dos módulos determina os vários estágios por 
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que passa um processo de mudança. Os processos começam no componente foné-
tico e vão escalando os módulos, até deixarem de ser ativos. Em cada estágio, há 
comportamentos previsíveis para os processos. 
 A evolução dos padrões de mudança ocorre segundo um ciclo previsível, 
conforme as fases descritas na sequência.

 Fase I – O ciclo inicia com mudança originada na articulação, que leva ao 
acréscimo de uma regra fonética nova à gramática. Nessa fase, o processo é muitas 
vezes foneticamente gradual, ou seja, envolve uma mudança contínua ao longo de 
uma ou mais dimensões no espaço fonético. No japonês moderno, por exemplo, 
a oposição fonêmica entre /t/ e /ʨ/ é neutralizada antes de /i/, em que apenas /ʨ/ 
ocorre. Essa regra provavelmente surgiu historicamente através da fonologização 
de um efeito de coarticulação em sequências [ti]: antecipando o gesto de elevação 
da frente da língua para a realização do [i], se estreita o canal para a liberação de 
[t], resultando que a explosão da oclusiva se torne relativamente ruidosa. Não há 
nenhum tipo de sensibilidade à estrutura morfológica.
 Fase II – O padrão passa a ser foneticamente categórico, com o desenvol-
vimento concomitante de uma nova regra fonológica como contrapartida à regra 
fonética original.  Ainda não há referência à estrutura lexical ou morfológica.
 Fase III – Com o tempo, regras tornam-se sensíveis à estrutura morfos-
sintática, muitas vezes com uma redução no seu domínio de aplicação, e podem 
também desenvolver exceções lexicais. 
 Fase IV – Ao final do ciclo, as alternâncias deixam de ser fonologicamente 
controladas. A regra fonológica pode ser substituída por uma operação morfológi-
ca (“morfologização”) ou pode desaparecer completamente, deixando um resíduo 
idiossincrático em representações lexicais (“lexicalização”).

 O autor defende que um processo pode ocorrer em diferentes módulos, ou 
seja, pode apresentar diferentes padrões de comportamento, às vezes contraditó-
rios. Assim, um processo de nasalização vocálica pode estar lexicalizado numa 
língua e, ao mesmo tempo, esta língua pode apresentar nasalização vocálica foné-
tica ou fonológica. Em português, podemos pensar que a nasalização dos ditongos 
nasais (tônicos) já esteja representada na forma lexical de palavras e morfemas 
(WETZELS, 2000), enquanto a nasalização de vogais seguidas na mesma sílaba 
por nasais é ainda um processo regular fonológico. Finalmente, há também diver-
sos graus de nasalizações fonéticas.



39

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

3. QUEDNAU (1993)

 Como veremos na seção 5 abaixo, Quednau (1993) constatou, em seu es-
tudo, a existência da variação [ɫ] ~ [w] e sua estreita relação com a variável grupo 
étnico. No entanto, a fim de verificar a interrelação da vocalização com a morfolo-
gia e a sintaxe, a autora analisou, através da Fonologia Lexical, como a variação da 
lateral pós-vocálica se comporta em relação à derivação e combinação de palavras, 
ou seja, onde as regras de vocalização e de velarização se aplicam considerando a 
gramática como um todo (léxico e combinações sintáticas). 
 Conforme Kiparsky (1982, p. 131) define, a Fonologia Lexical propõe que 
o léxico possui uma série de níveis nos quais podem ser organizados os processos 
derivacionais e flexionais de uma língua. Cada nível é associado a um conjunto de 
regras fonológicas e determina o domínio de aplicação dessas regras. Nesse estu-
do, Quednau assume que a língua portuguesa se organiza em dois componentes: 
o lexical, que pode ser formado por diversos níveis, nos quais regras fonológicas 
interagem com regras morfológicas ou de formação de palavras e podem ser cícli-
cas ou pós-cíclicas (quando a palavra está pronta); e o pós-lexical, que lida com o 
resultado da sintaxe, i.e., com as palavras combinadas (BOOIJ; RUBACH, 1987).
 A autora analisou pequenos conjuntos de exemplos de palavras para verifi-
car em que componente (lexical ou pós-lexical) as regras de (a) vocalização (l → 
w / V__) e de (b) velarização (l → ɫ / V__) são aplicadas. Ela destaca que, embora 
diacronicamente a vocalização seja a etapa final de mudanças anteriores, como 
numa regra telescópica (ɫ > lʷ > w)2, sua hipótese é a de que, sincronicamente, [ɫ] e 
[w] não sejam etapas sucessivas de modificação de [ɫ], mas variantes em algumas 
comunidades de fala. Ou seja, alguns falantes praticam (a), outros, (b).
 A análise de Quednau (1993) inicia verificando as regras em relação à de-
rivação de palavras, no componente lexical, portanto. São examinados vocábulos 
derivados através de sufixos que a autora chama de primários (como -aço, -ada, 
-aria, -eiro, -dade etc.) e vocábulos derivados através de sufixos especiais (como 
-íssimo, -mente e -zinho)3. Vejamos alguns exemplos analisados por Quednau 
(1993, p. 89, 91-92).

2 A autora conclui, a partir de seus resultados estatísticos, que, devido à preferência dos metropolitanos 
pela vocalização da lateral pós-vocálica, a mudança de ɫ > w faz com que estágios intermediários (como 
[lʷ] velar labializado) desapareçam em favor de formas extremas, como é o caso de [w]. Ou seja, para os 
metropolitanos, a vocalização já estaria em seu estágio final ([w]), enquanto em outras regiões estaria ainda 
em seu estágio inicial ([ɫ]) (QUEDNAU, 1993, p. 105).
3 Os sufixos -inho e -zinho, -íssimo e -mente são considerados especiais porque os nomes e advérbios a que se 
ligam para formar diminutivos, superlativos e advérbios apresentam vogais aparentemente não acentuadas 
às quais não se aplicou o processo de neutralização (COLLISCHONN, 2005), como, por exemplo, p[ɛ]zinho 
e não *p[e]zinho. Nesse sentido, formações com esses sufixos comparam-se a formações de compostos, em 
que as características das palavras fonológicas de base se mantêm.
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(1)                              so/l/ + -aço

(a) Silabação so-la-ço

Vocalização      --    (sem contexto)

Resultado so[l]aço, mas não *so[w]aço

(b) Silabação so-la-ço

Velarização      --    (sem contexto)

Resultado so[l]aço, mas não *so[ɫ]aço

(2)                           ma/l/ + -dade

(a) Silabação mal-da-de

Vocalização ma[w]dade (regra (a))

Resultado ma[w]dade

(b) Silabação mal-da-de

Velarização ma[ɫ]dade (regra (b))

Resultado ma[ɫ]dade

(3)                          ma/l/ + -íssimo

(a) Silabação ma-lí-ssi-mo

Vocalização     --    (sem contexto)

Resultado ma[l]íssimo, mas não *ma[w]íssimo

(b) Silabação ma-lí-ssi-mo

Velarização     --    (sem contexto)

Resultado ma[l]íssimo, mas não *ma[ɫ]íssimo
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 Em (1) e (2), temos exemplos de derivação com sufixos primários; em (3) 
e (4), com sufixos especiais; em (1) e (3), os sufixos iniciam com vogal; e, em (2) 
e (4), iniciam com consoante. Nos exemplos estudados pela autora, como os que 
aqui repetimos em (1) e (3) (QUEDNAU, 1993, p. 90, 93), pode-se perceber que 
não se cria contexto para a aplicação das regras de vocalização e velarização, uma 
vez que a silabação do vocábulo as sangra, deixando a lateral numa posição pré-
-vocálica, onde se realiza como alveolar. Diferentemente dos exemplos como os 
aqui reproduzidos em (2) e (4) (QUEDNAU, 1993, p. 92-93), em que há contexto 
para a aplicação das regras. Nestes casos, a silabação mostra que a lateral perma-
nece em posição pós-vocálica.
 As análises a seguir consideram o componente pós-lexical, verificando o 
comportamento das regras (a) e (b) em combinações sintáticas, incluindo palavras 
compostas4.

4 Quednau (1993) parte do pressuposto de que a composição é um processo sintático, portanto, pós-lexical.

(4)                          gera/l/ + -mente

(a) Silabação ge-ral-men-te

Vocalização gera[w]mente (regra (a))

Resultado gera[w]mente

(b) Silabação ge-ral-men-te

Velarização gera[ɫ]mente (regra (b))

Resultado gera[ɫ]mente

(5)                           ma/l/ + educado

(a) Silabação ma-le-du-ca-do

Vocalização      --    (sem contexto)

Resultado ma[l]educado

(b) Silabação ma-le-du-ca-do

Velarização      --    (sem contexto)

Resultado ma[l]educado
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 O exemplo acima, retirado de Quednau (1993, p. 94), nos permite observar 
que a ressilabação sangra as duas regras e a lateral realiza-se como alveolar. No 
entanto, a autora destaca que temos a ocorrência variável de vocalização em ‘mal 
educado’: “vimos que a ressilabação que ocorre no componente pós-lexical impe-
de que a regra de vocalização se aplique. Então, esta regra tem de se aplicar neces-
sariamente antes da ressilabação, ou seja, no componente lexical” (QUEDNAU, 
1993, p. 94). 
 Quando ocorre a combinação de uma palavra que passou pelo processo de 
vocalização com outra no componente pós-lexical, não há ressilabação (mesmo 
que esta inicie com vogal) nem a aplicação da regra de velarização. Vejamos a 
representação dessa derivação.

 Para os exemplos vistos em (5) e (6), portanto, há duas alternativas de aná-
lise: i. /l/ aguarda a ressilabação no nível pós-lexical, do que resulta ma[l]educado; 
ii. /l/ é vocalizada no nível lexical, do que resulta, ao haver combinação de palavras 
no pós-léxico, ma[w]educado.
 O próximo item a ser verificado por Quednau (1993, p. 95) é a aplicação das 
regras de vocalização e velarização na composição de palavras cujo segundo ele-
mento inicie com uma consoante. Um dos exemplos analisados é ‘mal me quer’.

(6) ma[w] + educado (componente pós-lexical)

Ressilabação      --    (sem contexto)

Velarização     --    (sem contexto)

Resultado ma[w]-educado

(7)                        ma/l/ + me + quer

(a) Silabação mal-me-quer

Vocalização ma[w]-me-quer (regra (a))

Resultado ma[w]-me-quer

(b) Silabação mal-me-quer

Velarização ma[ɫ]-me-quer (regra (b))

Resultado ma[ɫ]-me-quer
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 A análise feita pela autora nos permite perceber que o contexto gerado é 
favorável à aplicação da regra de velarização, uma vez que não ocorre ressilaba-
ção e a lateral permanece em posição pós-vocálica (pré-consonantal). A variante 
vocalizada [w] também é possível, de acordo com a análise feita, no entanto, de-
corre da aplicação da regra de vocalização no componente lexical, como visto nos 
exemplos acima.

Essas considerações apontam, portanto, para uma separação quanto ao 
componente de aplicação das duas regras em estudo, pois a vocalização 
se aplica no componente lexical e a velarização se aplica depois de se 
combinarem as palavras no componente pós-lexical e se houver contex-
to para tal aplicação, ou seja, fica à espera da ressilabação (QUEDNAU, 
1993, p. 96-97).

 Quednau ainda relaciona exemplos que consideram o nível da frase, tam-
bém no componente pós-lexical. Primeiramente, ela examina frases em que o vo-
cábulo que segue a lateral final é uma vogal (Vl#V) – ‘O animal era muito grande’ 
– e, em seguida, frases em que o vocábulo que segue a lateral final é uma consoante 
(Vl#C) – ‘O papel dele é melhor’. Em ambos os casos, a autora constata que as 
regras são aplicadas de modo equivalente aos exemplos de composição de palavras 
analisados.
 No primeiro caso (‘O animal era muito grande’), espera-se pela ressilaba-
ção, que desfaz o contexto das regras de vocalização e de velarização, e /l/ realiza-
-se como alveolar (a-ni-ma-[l]e-ra). No entanto, no nível da frase, também é pos-
sível ocorrer a forma vocalizada da lateral, que provém, como no exemplo visto 
em (6), de derivações no componente lexical, onde se dá a aplicação da regra (a) 
(a-ni-ma[w]-e-ra). No segundo caso (‘O papel dele é melhor’), como no exemplo 
em (7) de composição de palavras, a autora também observa as duas variantes, [w] 
(‘pape[w] dele’) e [ɫ] (‘pape[ɫ] dele’), e comprova que as regras (a) e (b) não se 
aplicam no mesmo componente, sendo a vocalização aplicada no componente le-
xical e a velarização aplicada depois do processo de combinação entre as palavras 
e no caso de /l/ manter-se VC, i.e., no componente pós-lexical.
 Quednau reflete sobre o fato de termos as variantes [w] e [ɫ] no componente 
pós-lexical e sabermos que regras variáveis operam nesse mesmo componente, o 
que levaria à conclusão de que a vocalização e a velarização são pós-lexicais e, 
portanto, esperam pela ressilabação que ocorre no momento da combinação de 
palavras. A isso a própria autora apresenta o contraponto:

a ocorrência de formas como ma[w]-educado [...] e anima[w] era [...], 
que não esperam pela ressilabação, traz um problema, pois esse fato 
traz duas alternativas de análise para as referidas formas: a) a lateral 
espera pela ressilabação que ocorre no componente pós-lexical – é o 
caso de ma[l]-educado e anima[l] era; b) a lateral é vocalizada antes 
de chegar ao componente pós-lexical – é o caso de ma[w]-educado e 
anima[w] era. Toda a nossa análise e também a nossa convivência com 



44

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

indivíduos provenientes de diferentes grupos étnicos levam-nos a acre-
ditar que indivíduos que detêm a variante mostrada em a) não possuem 
a variante mostrada em b) e vice-versa (QUEDNAU, 1993, p. 101-2).

 Em seu estudo variacionista (como revisaremos em 5), a autora investigou 
a comunidade de fala como um todo, não avaliou subgrupos de falantes. Ainda 
assim, acredita que indivíduos que têm a variante [ɫ] na posição VC aplicam a vela-
rização no componente pós-lexical (após a ressilabação). Ao mesmo tempo, os in-
divíduos que realizam a variante vocalizada promovem a vocalização a um status 
de regra categórica, portanto, lexical5. Quednau ressalta que a vocalização tem de 
ser aplicada, necessariamente, no final do componente lexical, após completados 
todos os ciclos, para evitar más formações como *‘so[w]aço’ e *‘pince[w]ada’. 
A vocalização da lateral pós-vocálica, portanto, configura-se numa regra lexical 
pós-cíclica (QUEDNAU, 1993, p. 102). A autora assevera, enfim, a separação das 
regras quanto ao seu nível de aplicação: pratica-se a regra de vocalização no com-
ponente lexical e a de velarização no componente pós-lexical.
 Quednau realiza, ainda, uma análise das regras de velarização e vocalização 
em termos de estrutura fonológica, baseando-se na Geometria de Traços, de Cle-
ments (1985, 1989, 1991). A autora verifica que, na velarização, o processo ocorre 
a partir da adição de nó vocálico à lateral alveolar. A esse nó prende-se o ponto de 
vogal (PV), e a este liga-se o traço [dorsal], como mostra a representação em (8).

(8)

5 Em outras palavras, a variação entre velarização e vocalização não é intra-individual, ocorre entre 
indivíduos que usam exclusivamente ou a variante alveolar velarizada ou a variante vocalizada. Essa 
interpretação é compatível com o pressuposto de mudança geracional (LABOV, 1994) e com a ideia de 
gramáticas múltiplas (KIPARSKY, 1993). A implicação da ideia de Quednau é a de que as variantes não 
co-existem na fala do indivíduo enquanto produção, mas devem, ainda assim, fazer parte da língua como 
um todo, já que falantes de português de diferentes idades convivem e compreendem-se mutuamente (em 
termos de percepção), mesmo que suas produções sejam distintas. Percebemos que, com essa interpretação, 
baseada na produção individual exclusiva, o problema da relação velarização-vocalização persiste.

Fonte: Adaptado de Quednau (1993)
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 Na representação em (8a), temos uma consoante plena, i.e., constituída de 
traços primários6, que ocorre em posição pré-vocálica ([l]). Na passagem para a 
posição pós-vocálica, essa lateral é velarizada ([ɫ]) e temos uma consoante com-
plexa (8b), i.e., possui traços de ponto de consoante (PC) e de vogal (PV). Sobre a 
representação de [ɫ], Quednau observa:

Para representar esse fenômeno de articulação secundária, que envolve 
consoantes e vogais, é necessário que haja, na camada ponto de articu-
lação, lugar para os traços de consoante e para os traços de vogal. Isso 
só é obtido a partir da Teoria Unificada de Traços de Pontos de Arti-
culação de Clements (1991), que busca uma simplificação dos traços 
fonológicos, organizando-os de tal forma que as subclasses tendam a se 
comportar como unidades únicas para processos que envolvam conso-
antes e vogais (QUEDNAU, 1993, p. 84).

 Em (8b), vimos que há um nó intermediário vocálico ligando o nó PV ao 
nó PC. Segundo Clements (1991), portanto, a adição de um nó vocálico a uma 
consoante caracteriza a articulação secundária. O traço [dorsal] ligado ao PV, na 
representação de /l/ velarizado, caracteriza consoantes produzidas com o corpo da 
língua e vogais produzidas com uma constrição do centro ou parte posterior da 
língua, isto é, o dorso palatino.
 Para representar a vocalização de /l/, (9), Quednau compara as modifica-
ções que ocorrem no segmento [w] em relação ao segmento velarizado [ɫ].

(9)

Fonte: Quednau (1993, p. 86)

 Em (9a), observamos que o traço [coronal], que caracteriza [ɫ] como uma 

6 Os traços primários de ponto de consoante são ligados diretamente à ocorrência mais alta do nó de ponto 
de articulação.
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consoante complexa, desliga-se de PC, resultando num segmento com apenas tra-
ços vocálicos (9b). Nesse segmento, o traço [dorsal] liga-se a PV, que se liga, por 
sua vez, ao nó mais alto, PC.
 A autora conclui, assim, a representação dos estágios pelos quais passa a la-
teral pós-vocálica até chegar à vocalização: à luz de Clements (1985, 1989, 1991), 
o processo envolvido na velarização pode ser explicado a partir da adição de um 
nó vocálico à lateral alveolar (ao qual se prende o PV e, a esse, o traço [dorsal]); 
enquanto o processo envolvido na passagem de [ɫ] para [w] é explicado pelo des-
ligamento do traço [coronal].

4. COSTA (2003)

 Na seção anterior, vimos o estudo de Quednau sobre a vocalização da lateral 
pós-vocálica em português na perspectiva da Fonologia Lexical. Nesta, veremos 
um trabalho feito sobre a mesma regra à luz da mesma teoria, no entanto, baseado 
em Labov (1981, 1994), Kiparsky (1988) e Harris (1989). As autoras diferem tam-
bém em suas referências na análise em termos de estrutura fonológica. O estudo de 
Costa (2003), que apresentamos aqui, discute o status lexical e pós-lexical da regra 
de vocalização de /l/ no PB de falantes de Porto Alegre/RS, fundamentando-se nos 
resultados estatísticos obtidos em sua análise variacionista desse fenômeno, nessa 
comunidade de fala.
 Costa dedicou um capítulo de seu trabalho para tratar da análise perceptiva 
que realizou com alunos da disciplina de Fonologia do curso de Letras da UFRGS. 
O objetivo desse teste de percepção era constatar a capacidade de o falante nativo 
perceber o tipo de mudança que se implementa: se discreta ou gradual, isto é, se 
difusionista ou neogramática. Como a autora considera a vocalização de /l/ uma 
mudança neogramática, sua constatação é de que os resultados obtidos assinalam 
a dificuldade dos falantes em distinguir sons graduais.
 O exercício consistia em os alunos fazerem a transcrição fonética de 35 
dados retirados do corpus7 do estudo. Os alunos ouviram duas vezes cada uma das 
ocorrências, gravadas numa fita cassete, antes de transcrevê-las. O índice percen-
tual de erro de transcrição para a lateral pós-vocálica foi de 50%; enquanto o índice 
de desvio para o ditongo /ow/8 – outro fenômeno analisado pela autora nesse mes-
mo trabalho – foi de 17%. Esses resultados indicam que é mais fácil para o falante 

7 Costa realizou a audição de entrevistas pertencentes ao Banco de Dados VARSUL. Foram ouvidos doze 
informantes da cidade de Porto Alegre/RS, todos com nível superior completo.
8 O fenômeno da monotongação é considerado difusionista, o que significa que é mais fácil para os falantes 
distinguirem sons discretos.
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perceber a presença ou a ausência da semivogal, no caso da monotongação de /ow/ 
(ex., ‘r[ow]bo’ x ‘r[o]bo’), enquanto distinguir o tipo de segmento produzido para 
a lateral (e.g. ‘ca[l]ça’ x ‘ca[ɫ]ça’ x ‘ca[w]ça’) é mais difícil.
 Costa apresenta um gráfico indicando os percentuais de erro de transcrição 
para cada tipo de segmento realizado9. A lateral velarizada foi a que apresentou 
maior índice de desvio.

Gráfico 1 – Desvio quanto ao tipo de segmento em coda silábica

Fonte: Costa (2003, p. 112)

 Podemos perceber no Gráfico 1 que o falante consegue distinguir mais fa-
cilmente a semivogal em coda do que os demais segmentos. Isso pode indicar que 
é mais difícil para falantes jovens (como é o caso aqui) perceberem um alofone que 
não faz parte de seu inventário fonético, como o [ɫ]. A autora pôde constatar, nessa 
análise perceptiva, que “a regra de vocalização de /l/, se comparada com outros 
processos que envolvem a lateral em coda silábica, parece ter um status gradual” 
(COSTA, 2003, p. 100).
 Costa conclui, a partir de seus resultados, que a vocalização é uma regra 
pós-lexical, o que vai de encontro à análise de Quednau (1993), que assevera ser a 
vocalização uma regra lexical, e apresenta evidências que a levaram a tal conclu-

9 Costa não utilizou neste teste ocorrências com zero [Ø] em coda silábica.
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são. Fazemos uma síntese de tais evidências no Quadro 1.

Quadro 1 – Evidências do caráter pós-lexical da vocalização (COSTA, 2003)

 Costa apresenta, para finalizar, propriedades adicionais que sustentam o ca-
ráter neogramático da vocalização de /l/:

É sensível ao contexto fonético, por isso é previsível.

É um processo natural, pois envolve a mudança de um traço, conforme a 
representação de Walsh (1997).

É socialmente afetada. Os falantes não têm nenhum grau de consciência 
social quanto à atuação desse tipo de mudança.

(a)
Regras pós-lexicais 
não podem se 
referir à categoria 
gramatical

A variável categoria gramatical não foi selecionada 
na análise estatística realizada pela autora, assim 
como a variável posição da lateral, que examinava 
se a regra era sensível à fronteira de morfema.

(b) Regras pós-lexicais 
não têm exceções

Conforme a análise dos dados, sempre que /l/ 
encontra-se em coda, a regra é aplicada ou tem 
condições de ser aplicada.

(c)

Regras pós-lexicais 
podem não obedecer 
ao Princípio de 
Preservação de 
Estrutura (PPE)

Em Português, a semivogal [w] não é distintiva. 
Temos, daí, uma forma alofônica, o que indica que 
a regra não está no âmbito do PPE.

(d)
Regras pós-lexicais 
não são facilmente 
acessíveis à intuição 
do falante

Isto foi confirmado no teste de percepção, no 
qual ficou evidente a dificuldade apresentada 
pelos alunos em distinguir as diversas realizações 
fonéticas de /l/ em coda.

(e)

Regras pós-lexicais 
são sensíveis à 
informação entre 
fronteiras de 
palavras

A regra de vocalização é sangrada pela ressilabação 
que ocorre após a combinação de palavras (ex., 
‘mi[l e] uma’), o que confirma o seu caráter pós-
lexical, de acordo com Costa.

(f)
Regras pós-lexicais 
não obedecem à 
Condição de Ciclo 
Estrito

Este princípio atua apenas no nível lexical 
cíclico, o que indica que a vocalização não está 
comprometida com essa condição, podendo ser 
aplicada em formas derivadas e não-derivadas (o 
que ocorreu nos dados desse estudo).

a)

b)

c)
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 Após breve exposição de diferentes abordagens sob a ótica da Fonologia 
Autossegmental para a representação de /l/, a autora apresenta a estrutura adotada 
em seu trabalho para a lateral alveolar. Baseada na abordagem de Walsh (1997), 
ela acredita que a proposta de Ponto de Consoante (PC) complexo para a lateral 
explica de forma mais econômica os fenômenos que envolvem o segmento no PB. 
De acordo com Walsh (1997), todas as laterais teriam um traço coronal e um traço 
dorsal preso ao PC. Segundo Costa, dados extraídos da aquisição do português 
podem atestar as constatações de Walsh, já que Azambuja (1998) constatou que 
crianças, ao adquirirem o /l/ em onset, podem substituí-lo tanto por [j] quanto por 
[w], o que, na interpretação de Costa, indica que os dois pontos [coronal] e [dorsal] 
estão presentes na representação da lateral.
 A variação sincrônica entre [l], [ɫ] e [w] observada nos dados variacionistas 
do trabalho (que veremos em 5) permitiu à autora constatar a simultaneidade entre 
essas realizações e, portanto, um processo que deve ser mais simplificado. A partir 
de suas constatações, a autora apresenta a seguinte representação para a lateral no 
PB (considerando a geometria de traços proposta por Clements e Hume, 1995):

(10)

Fonte: Costa (2003, p. 71)

 Costa discorda em um aspecto de Walsh. Ela considera ser mais econômico 
o traço [lateral] estar presente na estrutura do segmento e o ideal prendê-lo ao nó 
de raiz, conforme Hernandorena (1995):

Também nos parece interessante adotar a relação implicacional de 
traços exposta por Hernandorena. No caso da vocalização, a partir da 
perda de [coronal] do ponto de consoante, seria ativada a inserção de 
[labial] ao nó vocálico e ocorreria a perda ou desativação fonética de 
[lateral] (COSTA, 2003, p. 58).
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 A representação do processo de vocalização é reproduzida abaixo10.

(11)

Fonte: Costa (2003, p. 58)

 A autora assevera que o fato de o processo ser concebido de forma simplifi-
cada no âmbito da Geometria de Traços garante a naturalidade da passagem de [l] 
para [w]. Como podemos observar na representação acima, a passagem proposta 
por Costa se dá pelo desligamento e inserção de traços articulatórios ligados ao 
PC de /l/. Por isso, a autora acredita que a noção de telescopia11 para a vocalização 
da lateral, defendida por Quednau (1993), Tasca (1999) e Espiga (2001), não deve 
mais ser considerada.
 Como podemos observar, Quednau (1993) e Costa (2003) divergem, em 
suas análises, quanto ao componente lexical em que a regra de vocalização é apli-
cada. Enquanto esta acredita que a vocalização seja uma regra pós-lexical, aquela 
afirma ser uma regra lexical (pós-cíclica), ao passo que a velarização é uma regra 
pós-lexical.
 Conforme a proposta de Quednau, as regras de vocalização e velarização 
são excludentes, o que quer dizer que o falante usuário da variante vocalizada não 
faz uso da variante velarizada e vice-versa. Isso também é contestado por Costa, 
que, embora não tenha focado seu estudo na velarização, utilizou os dados de um 
informante para exemplificar. O informante POA 39, como ela o identifica, aplica 
tanto a vocalização quanto a velarização, inclusive quando se trata de um mesmo 
item lexical: ‘mi[w] novecentos’ e ‘mi[ɫ] novecentos’. Esse mesmo informante 
também deixa de aplicar esses processos ao manter a lateral alveolar e ressila-

10 Costa não formaliza a representação do processo de velarização porque esse não foi objeto de análise em 
seu estudo. 
11 A noção de telescopia para a vocalização de /l/ foi inicialmente proposta por Lopez (1979) para o português 
carioca. O fenômeno de telescopia, como vimos na seção 2, pode ser definido como a perda de um estágio 
intermediário em uma derivação fonológica.
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bar12: ‘norma[l]era’, ‘Crefissu[l]aí’ (COSTA, 2003, p. 118). Esses dados de Costa 
indicam que há variação intra-individual entre os processos de velarização e vo-
calização. Entretanto, cabe observar que, embora essa variação possa ocorrer, ela 
costuma ser mínima e não significante em termos estatísticos.

5. A VOCALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA 
VARIACIONISTA

 A realização de /l/ em posição de coda silábica é tradicionalmente conside-
rada um dos traços diferenciadores do português brasileiro (PB) em relação ao por-
tuguês europeu (PE). No PE, a realização padrão de /l/ em coda é a velarizada, já 
em relação ao PB, o processo de vocalização de /l/ final é emblemático. Essa é uma 
constatação de Leite, Callou e Moraes (2007), que buscam, nesse estudo, atestar 
que há variação na realização de /l/ em coda no PB – conforme o dialeto, a lateral 
pode apresentar uma articulação consonântica (alveolar ou velar) ou vocálica, e 
não apenas esta última – e que no PE não há apenas a variante velarizada. Para 
esse fim, os autores analisaram dados do PB coletados em entrevistas do Projeto 
NURC13, realizadas nos anos 1970, de informantes com nível superior completo 
e estratificados por faixa etária, gênero e origem geográfica. Com relação ao PE, 
citam resultados de outro levantamento (MACHADO; CALLOU, 2006), os quais 
comparam com os do PB.
 Das cinco capitais brasileiras examinadas pelos autores, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador e Recife indicam estágio avançado do processo já nos anos 1970 
– especialmente em posição final de vocábulo (ex., ‘carnaval’) –, com percentual 
em torno de 90%; enquanto Porto Alegre apresentava percentual em torno de 50%.
Os resultados referentes à variável idade e à variável sexo também indicam uma 
diferença no uso da lateral. Nos dados estatísticos de Porto Alegre, nota-se, por 
exemplo, um aumento progressivo de vocalização nos mais jovens, com uma dis-
tinção relativa de gênero, “acrescida do fato de haver uma estabilidade na fala das 
mulheres e de mudança na dos homens” (LEITE; CALLOU; MORAES, 2007, p. 
424).
 Das variáveis linguísticas consideradas, Leite, Callou e Moraes (2007) 

12 Isso se dá quando /l/ pós-vocálico encontra-se em fronteira de palavra e a palavra seguinte inicia com 
vogal.
13 NURC (Projeto da Norma Urbana Oral Culta) é um acervo de dados que constitui referência nacional 
para estudos da variedade culta da língua portuguesa. Trata-se de entrevistas gravadas nas décadas de 1970 
e 1990, com informantes com nível superior completo de cinco capitais brasileiras: Recife, Salvador, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
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constatam que o fenômeno é favorecido quando a vogal precedente é baixa e 
desfavorecido quando a vogal precedente é posterior alta arredondada [u]. Sobre 
a posição /l/ em coda interna, os autores constatam que o ponto de articulação 
é um fator condicionante e promove um processo assimilatório: a velarização 
(posteriorização) é favorecida pela presença de uma consoante velar subsequente 
(‘fo[ɫ]ga’).
 Sobre o PE, os autores trazem os resultados encontrados em uma peque-
na amostra do corpus CRPC-Lisboa14, que indicam que essa variedade da língua 
também admite variação na realização de /l/ em coda. Constataram-se as variantes 
[ɫ] – que constitui a norma –, [w]15, [l] e até mesmo [Ø] – depois da vogal /u/. Dos 
155 dados da fala culta e 140 da fala popular, foram registrados apenas 18% de 
vocalização, com peso relativo de 0,19. Os grupos de fatores condicionantes que 
atuam sobre o fenômeno, na fala culta, são basicamente os mesmos do PB: tipo de 
vogal precedente, posição da sílaba no vocábulo (final ou medial) e tipo de con-
soante seguinte. Embora seja um fenômeno raro no PE, a vocalização ocorre pre-
ferencialmente quando a vogal precedente é [a] ou [u], com índices de 71 e 23%, 
respectivamente; quando a consoante seguinte é uma oclusiva alveolar ou fricativa 
labial, 32 e 26%, respectivamente; e quando /l/ encontra-se em coda interna, 87% 
das ocorrências (no PB, é a coda externa que favorece a regra).
 Em relação à fala popular16, Leite, Callou e Moraes (2007) constatam a 
completude da regra na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que 96% (0,96 de peso 
relativo) dos 142 dados dessa capital apresentam a variante vocalizada, sem que 
nenhum grupo de fatores tenha sido selecionado pelo programa estatístico utiliza-
do. No PE, ainda em relação à fala popular, foram selecionadas as variáveis vogal 
antecedente e contexto seguinte.
 Enfim, no que se refere à realização da lateral pós-vocálica, o estudo de 
Leite, Callou e Moraes (2007) certifica que a diferença entre o PE e o PB é bas-
tante significativa. Constatou-se 19% de vocalização na fala culta do PE e, na fala 
popular, 17%; enquanto no PB, a fala culta apresenta 89% e a fala popular, 96%. 
Observa-se, assim, uma mudança em progresso, de uma consoante lateral para um 
segmento vocálico. As altas taxas de vocalização sugerem uma mudança /l/ → [w] 
já consolidada em grande parte das regiões do Brasil. Os autores atribuem o aspec-
to inovador do fenômeno de vocalização no país especialmente ao seu avanço no 
extremo sul, pois, há pouco tempo, essa era uma região considerada mantenedora 

14 Disponível em www.letras.ufrj.br/varport [nota dos autores].
15 Os autores utilizaram o programa CSL (Kay Elemetrics) para realizar uma análise-teste experimental em 
algumas ocorrências do PE, devido à dificuldade de perceber auditivamente as diferenças entre realizações 
velarizadas e vocalizadas de /l/.
16 Os autores não informam a fonte de seus dados de fala popular, uma vez que o Projeto NURC contempla 
apenas a fala culta.
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de [ɫ].
 Os trabalhos de Quednau (1993), Dal Mago (1998), Tasca (1999), Espiga 
(2001) e Collischonn e Quednau (2009) corroboram a afirmação dos autores ci-
tados acima sobre o avanço do fenômeno na região sul do Brasil e comprovam 
o que outros estudos já haviam previsto, que a diversidade étnica e a localiza-
ção geográfica das cidades têm papel importante na variação. A vocalização de 
/l/ é praticamente categórica em Porto Alegre, capital gaúcha (QUEDNAU,1993; 
TASCA, 1999; ESPIGA, 2001; COSTA, 2003), Florianópolis, capital catarinense 
(DAL MAGO, 1998), e Curitiba, capital paranaense (DAL MAGO, 1998; HAHN, 
2007; COLLISCHONN; QUEDNAU, 2009); entretanto, há registros da lateral ve-
larizada e da lateral alveolar em algumas localidades do sul do país17 (TASCA, 
1999; ESPIGA, 2001). O Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil 
– ALERS – (ALTENHOFEN et al., 2002) confirma os resultados desses estudos 
quantitativos citados aqui. Segundo o ALERS18, a variante alveolar é preservada 
em posição de coda silábica no Rio Grande do Sul, no entanto vai perdendo força 
à medida em que se avança em direção ao norte; sendo [l] substituído pela variante 
[ɫ] velarizada em Santa Catarina e pelas variantes [ɫ] velarizada e [w] vocalizada 
no Paraná.
 Dal Mago (1998) e Collischonn e Quednau (2009) realizaram estudos 
abrangendo cidades dos três estados da região sul com dados do VARSUL dos 
anos 1990 e, em ambos, observou-se que há uma tendência de vocalização mais 
acentuada no Paraná, que se reduz gradativamente, na medida em que se vai em 
direção ao sul. Dal Mago (1998) constata que a variante [w] prevalece na fala dos 
informantes das capitais e é praticamente categórica em Londrina/PR. Nas cidades 
catarinenses de Blumenau e Lages e paranaenses de Irati e Pato Branco, a vocali-
zação e a velarização apresentam índices equivalentes. A velarização prevalece, no 
entanto, em Chapecó/SC, Flores da Cunha/RS e Panambi/RS; nesta última cidade, 
com índices de regra categórica19. Nesse estudo, as variáveis sociais são as que 
mais desempenham papel condicionador na aplicação da regra de vocalização, 
com especial destaque ao grupo etnia. 
 No estudo de Collischonn e Quednau (2009), também se constata a impor-
tância das variáveis sociais. Os grupos de fatores sexo, idade e escolaridade fo-
ram selecionados pelo programa estatístico como condicionadores da aplicação da 
regra, confirmando levantamentos anteriormente feitos. Esses resultados indicam 

17 Pesquisas sobre a lateral pós-vocálica em outras variedades do PB não registram [l] alveolar e o uso 
da variante velarizada [ɫ] é atestado como esporádico (OLIVEIRA, 1983; TEIXEIRA, 1995; SÁ, 2007; 
LEITE; CALLOU; MORAES, 2007).
18 O projeto ALERS teve seu início de execução em 1987.
19 Em Battisti e Moras (2016), a ser revisado na sequência, encontramos resultados um pouco divergentes 
para Flores da Cunha/RS.
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que as mulheres aplicam [w] com mais frequência que os homens (0,54, contra 
0,46), assim como os mais jovens em relação aos mais velhos (0,57 contra 0,41), 
e os informantes com escolaridade secundária em relação aos com escolaridade 
primária (0,57 contra 0,43). Quanto às variáveis linguísticas selecionadas20, temos 
contexto precedente21, acento, posição do segmento-alvo e segmento seguinte. Dos 
resultados obtidos para as variáveis contexto precedente e acento, destacam-se os 
fatores vogal precedente u, monossílabo e vogal postônica, que indicam o des-
favorecimento da vocalização. Os demais fatores das duas variáveis apresentam 
pesos relativos próximos da neutralidade. Posição do segmento-alvo aponta fron-
teira interna em compostos (ex., ‘papel higiênico’), final de palavra em sufixo 
(ex., ‘razoável’) e final de palavra – raiz (ex., ‘catedral’) como os fatores que mais 
favorecem a vocalização, e interior da palavra – raiz (ex., ‘alguma’) e interior da 
palavra – fronteira de morfema (ex., ‘fatalmente’) como os que menos favorecem 
a aplicação da regra. E, por fim, dentre os diversos fatores analisados pelas autoras 
na variável segmento seguinte, o que mais favorece a realização de /l/ como semi-
vogal é fricativa palatal (ex., ‘geral#já’), e o que mais desfavorece é vogal (ex., 
‘pessoal#enjoa’).
 No início desta seção, revisamos o estudo de Leite, Callou e Moraes (2007), 
que constatam que o ponto de articulação da consoante seguinte à lateral promove 
um processo assimilatório – a velarização é favorecida pela presença de uma con-
soante velar subsequente. Collischonn e Quednau (2009), por outro lado, obser-
vam que a vocalização não é um fenômeno de caráter assimilatório e, por isso, não 
deveria sofrer influência da natureza da vogal precedente em sua ocorrência. Para 
as autoras, trata-se de um fenômeno de estrutura silábica. As análises realizadas 
por Collischonn e Quednau permitem-lhes constatar que o contexto precedente re-
almente não interfere no processo de vocalização, com exceção da vogal alta pos-
terior [u], caso que pode ter uma motivação articulatória: nos contextos em que a 
vogal precedente é [u], a vocalização criaria uma sequência altamente marcada na 
língua [uw]. A complexidade articulatória dessa sequência dificulta a sua produção 
e pode, nesse contexto, favorecer o apagamento do segmento vocalizado em coda 
[uØ].
 Etnia é a variável que mais parece exercer influência na realização da la-
teral como [ɫ] ou [w] no estudo de Quednau (1993) sobre a variedade gaúcha do 
português. Entretanto, as variáveis linguísticas também influenciam a vocalização, 
quais sejam acento, posição da lateral, contexto precedente e contexto seguinte. 

20 As autoras realizaram, no programa estatístico, duas rodadas dos dados coletados. Aqui, no entanto, 
destacamos apenas os resultados da segunda rodada, que engloba mais cidades.
21 Entretanto, em rodada realizada pelas autoras sem o fator ‘u’, a variável contexto precedente não foi 
selecionada.
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No estudo de Tasca (1999), a variável social etnia também apresentou um papel 
bastante significativo. 
 Quednau (1993) utiliza em sua análise amostras do português falado que 
pertencem ao Banco de Dados do Projeto VARSUL, mas foram levantadas de en-
trevistas realizadas nos anos 1980. As localidades analisadas pela autora foram 
Porto Alegre, capital do RS; Taquara, de colonização alemã; Monte Bérico, distrito 
da cidade de Veranópolis, cuja colonização é italiana; e Santana do Livramento, 
região fronteiriça com o Uruguai. Tasca (1999), que também coletou seus dados 
no Projeto VARSUL, mas em entrevistas realizadas nos anos 1990, analisa a reali-
zação da lateral pós-vocálica nas cidades de Porto Alegre; Flores da Cunha, de co-
lonização italiana; Panambi, de colonização alemã; e São Borja, região fronteiriça 
com a Argentina. Espiga (2001), por sua vez, estuda a lateral em coda exclusiva-
mente na região de fronteira do RS com o Uruguai – denominada Campos Neutrais 
–, tendo as cidades de Chuí e Santa Vitória do Palmar como foco.
 Como já mencionamos anteriormente, Quednau define que a passagem de 
[l] → [w] dá-se nos termos da regra telescópica, que consiste na perda de um 
estágio intermediário na derivação fonológica entre segmentos. A partir de seus 
resultados, então, a autora constata que a regra já alcançou seu estágio final ([w]) 
na região metropolitana, enquanto ainda encontra-se no estágio inicial ([l]) nas 
demais regiões. Os resultados de Tasca (1999) sustentam a hipótese de regra teles-
cópica também.  Nas cidades de Panambi e Flores da Cunha, Tasca constata que 
não houve registros da lateral vocalizada [w] – como ocorre predominantemente 
na capital gaúcha – e que o emprego da lateral alveolar [l] é maior do que o da 
lateral velarizada [ɫ]. A autora teoriza:

a direção do processo inovador é da lateral alveolar para a velar, e, na 
capital, a direção é da lateral velar para a vocalização. [...] A preservação 
da lateral no Rio Grande do Sul é um retrato vivo de uma regra histórica, 
por telescopia denominada (TASCA, 1999, p. 138).

 Tasca, no entanto, não considera o fato de que o português falado em Pa-
nambi e Flores da Cunha resulta de contato com variedades dialetais alemãs e 
italianas, respectivamente, e que esse contato possa explicar o emprego da lateral 
alveolar verificado, não propriamente a telescopia. A hipótese de telescopia im-
plicaria tomar o Rio Grande do Sul como uma só comunidade de fala, o que nos 
parece improvável, como os estudos aqui revisados demonstram.
 Na região de Campos Neutrais, estudada por Espiga (2001), é possível en-
contrar todos os estágios da regra telescópica que atinge a lateral – como afirma 
o próprio autor. Nas cidades de Chuí e de Santa Vitória do Palmar também foi 
registrada a predominância da variante alveolar no uso da lateral pós-vocálica. 
Entretanto, ao analisar as variantes [ɫ] e [lʷ] juntas, Espiga constata que [l] deixa 
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de ser a variante predominante, o que indica, de acordo com o autor, um caso de 
mudança em curso.
 Evidentemente, essa mudança em curso de que fala Espiga já avançou em 
muitas cidades e se completou em outras. Estudos sociolinguísticos em tempo real 
exemplificam esse atual estágio da realização de /l/ pós-vocálico em comunidades 
geograficamente distantes dos Campos Neutrais, estudados por Espiga. 
 Battisti e Moras (2016) e Moras (2017) investigaram a vocalização de /l/ 
em coda silábica em Flores da Cunha, a nordeste do Rio Grande do Sul, que repre-
senta a fala de comunidades onde houve ou ainda há contato entre o português e 
dialetos de italiano, e Porto Alegre, capital gaúcha (MORAS, 2017), considerada 
monolíngue-português. O corpus de Flores da Cunha utilizado por Battisti e Moras 
(2016) foi coletado dos bancos de dados VARSUL, que data de 1990, e BDSer22, 
de 2008-2009. A porcentagem de vocalização encontrada pelas autoras passou de 
12% em 1990 a 77% em 2008-2009. Ou seja, no mesmo material em que Tasca 
(1999) não encontrou vocalização, Battisti e Moras (2016) encontraram 12% dessa 
realização. E, nos dados de 2008-2009, a vocalização da consoante é significativa. 
Ou seja, a vocalização progrediu na comunidade em cerca de vinte anos, condicio-
nada por idade e as variáveis linguísticas contexto fonológico seguinte e posição 
silábica: os informantes mais jovens aplicam mais a vocalização, assim como as 
consoantes labiais e altas e as posições átonas da sílaba favorecem a aplicação da 
regra (BATTISTI; MORAS, 2016).
 O corpus de Porto Alegre foi coletado dos bancos de dados VARSUL e Lín-
guaPoA23, que data de 2016-2017. Nessa comunidade, o processo de vocalização 
da lateral já se encaminhava para a sua completude em 1990, quando o índice de 
realização de [w] era de 92%. O levantamento atual dos dados comprova essa fina-
lização, uma vez que resultou em 100% de aplicação, atingindo o status de regra 
categórica (MORAS, 2017).
 Os estudos de variação do PB revisados nesta seção abrangem dados de 
fala de 1970 a 2017 (dados do NURC, do VARSUL, do BDSer e do LínguaPOA). 
Podemos observar que a vocalização de /l/ em coda em Porto Alegre, por exemplo, 
apresenta um incremento de 50 a 100% de aplicação, ou o fim da variação, nesse 
período. Esse desenvolvimento da variável nos indica que o processo de mudança 
sonora de [l] → [w] encontra-se na Fase II do ciclo de evolução, quando o padrão 

22 BDSer (Banco de Dados de Fala da Serra Gaúcha) é um acervo de entrevistas sociolinguísticas coletadas 
em quatro municípios da antiga região colonial italiana do Rio Grande do Sul (RCI-RS). Essas entrevistas 
foram realizadas de 2001 a 2009 (em Flores da Cunha, foram realizadas em 2008-2009), e seu acervo é 
mantido pela UCS.
23 LínguaPoA é um acervo em constituição de entrevistas sociolinguísticas coletadas em Porto Alegre/
RS. As entrevistas começaram a ser coletadas em 2015, sob coordenação da Profa. Dra. Elisa Battisti, da 
UFRGS.
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gradiente da regra passa a ser foneticamente categórico (em especial, BATTISTI; 
MORAS, 2016; MORAS, 2017). No entanto, se considerarmos a noção de teles-
copia defendida por Quednau (1993), Tasca (1999) e Espiga (2001), poderíamos 
dizer que a vocalização da lateral se encontra na Fase I do ciclo. Podemos notar 
também certas discordâncias nos resultados de alguns desses trabalhos, o que é 
natural acontecer devido aos vários elementos envolvidos em estudos de caráter 
sociolinguístico. Isso nos motiva a investir em uma metodologia experimental a 
ser desenvolvida em trabalho futuro. O que parece ser unanimidade entre os re-
sultados levantados é o papel condicionador do grupo de fatores etnia sobre a 
aplicação da regra de vocalização. Talvez esse aspecto aponte a relação existente 
entre a idade das regras de velarização e de vocalização no idioma de contato com 
o português e a realização da lateral em contexto pós-vocálico.
 Na próxima seção, apresentaremos a revisão de pesquisas que devem nos 
auxiliar a verificar se o controle que age sobre o processo de vocalização pode 
ser caracterizado como de natureza puramente prosódica e averiguar que tipo de 
distinção há entre /l/ pré-vocálico e pós-vocálico, se podemos pensar em distinção 
categórica ou temos de dizer que a diferença entre esses dois contextos é gradiente.

6. CONSTITUÊNCIA PROSÓDICA E 
MORFOLOGIA NA VOCALIZAÇÃO DE /L/ EM 
CODA

 Collischonn e Costa (2003) tratam do papel dos constituintes prosódicos 
e da ressilabação na aplicação da vocalização de /l/. As autoras levantaram dados 
de Porto Alegre/RS em entrevistas disponíveis no VARSUL e observaram que as 
variantes [l], [ɫ] e [w] ocorrem em posição pós-vocálica – sendo a semivogal a que 
apresenta os maiores valores de aplicação – e que essa é uma mudança em progres-
so. Aqui também fica evidente o condicionamento sociolinguístico da vocalização, 
uma vez que a idade dos informantes influencia na realização da lateral: falantes 
mais velhos preferem as variantes consonantais com mais frequência do que os 
mais jovens. 
 Os resultados das autoras mostram que, embora a vocalização seja prati-
camente categórica na fala dos informantes mais jovens da amostra (apresentam 
pesos relativos entre 0,69 e 0,90), quando há possibilidade de ressilabação, esses 
mesmos informantes aplicam menos a regra. O segmento /l/ em fronteira de pala-
vra seguido por vogal desfavorece, portanto, a vocalização.
 Em seu estudo, Collischonn e Costa (2003) afirmam que a ressilabação é 
sensível a fronteiras prosódicas maiores. Diferentemente de outros trabalhos (TE-
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NANI, 2002; BISOL, 1999 a, b), as autoras identificaram uma tendência ao blo-
queio, embora não categórico. Não há registro, em seus dados, de ressilabação 
entre fronteira de Enunciados (U) , e seus resultados indicam restrição à ressilaba-
ção da lateral em fronteira de Frase Entoacional (I). Isso quer dizer que o falante 
recorre a informações prosódicas ao selecionar a variante que produzirá. De acor-
do com as autoras, “os resultados apontam que a ressilabação parece ser a opção 
default para compostos ou frases fonológicas” (COLLISCHONN; COSTA, 2003, 
p. 52). 
 Para concluir, Collischonn e Costa (2003) fazem a relação das variáveis 
idade e constituinte prosódico, considerando que, embora os índices de ressilaba-
ção sejam diferentes para jovens e pessoas mais velhas, as restrições prosódicas 
são as mesmas para todos os indivíduos. A progressão da vocalização de /l/ pode 
conduzir a uma restrição maior das possibilidades de ressilabação, como uma con-
sequência do fato de a semivogal [w] resultante da vocalização não poder ser facil-
mente ressilabada como onset (por exemplo, ‘papel amarelo’ pode ser produzido 
como [pa – pɛ – la – ma – ɾɛ – lʊ], mas não como [pa – pɛ – wa – ma – ɾɛ – lʊ] 
como exemplificam Collischonn e Costa, 2003, p. 35). Assim, a ressilabação de /l/ 
pode vir a limitar-se ao domínio da palavra prosódica, conjecturam as autoras.
 Collischonn (2008) traz mais dados sobre a ressilabação de /l/ e seus limites 
prosódicos. Em realidade, trata-se de uma expansão do estudo abordado acima. 
Neste, foram utilizados o corpus de Collischonn e Costa (2003) (12 entrevistas) 
mais os dados levantados em outras 10 entrevistas, também de Porto Alegre/RS, 
também do banco VARSUL. A autora pôde, nesta análise, corroborar os resultados 
da anterior: (a) a ressilabação de /l/ parece ser a opção padrão em fronteira de pala-
vra fonológica (0,76 de peso relativo), sem distinção significativa entre interior de 
compostos (ex., ‘mil e oitocentos’) e fronteira de palavra fonológica (ex., ‘material 
elétrico’); (b) não há ressilabação em limites de enunciados (U); (c) há uma forte 
tendência a não ressilabar em fronteira de frase entoacional (I); e (d) há, enfim, cla-
ramente, efeitos restritivos em constituintes prosódicos maiores. Esses resultados 
conduzem à ideia de que o falante recorre à informação prosódica ao escolher a 
variante que usará.
 Nesse mesmo estudo, Collischonn também faz uma análise em termos de 
estrutura fonológica que apresenta uma série de questionamentos a análises que 
consideram a vocalização um processo de simplificação da estrutura silábica. 
Como a autora menciona, o fenômeno de vocalização é atestado desde o Latim 
Vulgar (HAHN, 2008). No entanto, não há processo de mudança comparável a 
esse que tenha sido observado em outras variedades do português, especialmente 
no português europeu. Para Leite, Callou e Moraes (2002), a razão dessa mudança 
seriam restrições referentes à estrutura silábica do PB, que apresenta uma tendên-
cia a reduzir a coda silábica visando ao padrão CV. Assim, a vocalização seria um 
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estágio do processo que acabaria com a perda total do segmento. Considerando 
o português do sul do Brasil, Collischonn (2008) não acredita que essa ideia seja 
plausível, uma vez que não se encontram muitos dados de fala com apagamento de 
[l] pós-vocálico. Assim, se o apagamento de /l/ em coda fosse o fim do processo 
de mudança, nessa variedade do PB, estaríamos longe de alcançá-lo. Mesmo em 
outras variedades do português em que há registros de apagamentos, esses são es-
porádicos e parecem estar relacionados a falantes de baixa escolaridade.
 Collischonn (2008) ainda cita a proposta de que /l/ é vocalizado porque está 
ligado ao núcleo da sílaba em PB (GIRELLI, 1988; MORALES-FRONT; HOLT, 
1997). A “nuclearização consonantal” levaria à realização da lateral como uma 
vogal. Para a autora, esta proposta seria uma variante da anterior, pois prevê a 
eliminação da coda, com a diferença de que, neste caso, não está implicado o apa-
gamento do segmento. Nesta proposta, a estrutura silábica de ‘mel’, por exemplo, 
seria diferente em PB e em PE. Collischonn (2008) argumenta que outras evidên-
cias de comportamento distinto desses segmentos na fonologia de cada um dos 
dialetos não encontram suporte para essas diferenças em estrutura silábica.
 Collischonn (2008), enfim, observa que a vocalização da lateral em coda é 
uma tendência atestada em diferentes línguas, as quais não apresentam a propensão 
a eliminar codas. Isso indica, segundo a autora, que a explicação para o fenômeno 
não está exclusivamente relacionada às condições silábicas de boa formação; tem 
a ver com as propriedades características de segmentos líquidos, como sugerem 
diversas pesquisas sobre o tema (SPROAT; FUJIMURA, 1993; WALSH, 1997). 
Assim, a representação fonológica de segmentos laterais parece ter um papel fun-
damental no processo de vocalização (COLLISCHONN, 2008, p. 180).
 No trabalho de Schwindt (2012), analisa-se a influência da morfologia so-
bre fenômenos fonológicos variáveis, como o da vocalização da lateral pós-vocá-
lica. Na verdade, trata-se de uma reanálise dos dados de Collischonn e Quednau 
(2009) para verificar se fatores morfológicos podem atuar como motivadores de 
variação.
 No estudo de Collischonn e Quednau (2009), foi constatado que a vocali-
zação é mais frequente quando /l/ encontra-se em posição final de palavra (sem 
diferença significativa para as variantes raiz e sufixo), e o índice de aplicação é 
ainda maior em fronteira interna de um composto (ex., ‘papel higiênico’). Schwin-
dt (2012), então, busca uma explicação para a preferência pela sílaba final sobre 
a medial nesse processo de mudança e constata, após analisar separadamente os 
sufixos -vel, -il, -al dos dados e realizar algumas amalgamações, que a vocalização 
é um fenômeno do domínio da sílaba, mas que deve estar circunscrito ao contexto 
de fronteira de palavra fonológica.

É isso que confirma, inclusive, o único resultado de meio de palavra 
com valor [de peso relativo] acima de 0,50: o sufixo –vel, que, na 



60

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

totalidade dos dados vem seguido por –mente, um sufixo com status de 
palavra independente em português (SCHWINDT, 2012, p. 123).

 Schwindt (2012) realizou um cruzamento dos grupos de fatores contexto 
morfológico e acento, pois Collischonn e Quednau (2009) encontraram maiores 
índices de aplicação da regra em sílabas pretônicas e tônicas e menores índices em 
sílabas postônicas e monossílabos, e pôde observar, no corpus, a grande incidência 
de sufixos que atraem acento – ou autoacentuados – em posição final de palavra 
fonológica. Esses resultados das autoras chamam a atenção se considerarmos seus 
resultados anteriormente mencionados, de que a vocalização é favorecida em fron-
teira de palavra fonológica – que coincide, de modo geral, com a posição postôni-
ca. Entretanto, o autor pondera que esses resultados também não indicam influên-
cia da morfologia no processo, uma vez que afixos autoacentuados preservam esse 
traço fonológico independentemente de suas propriedades morfológicas.
 Schwindt (2012) conclui, em sua reanálise, que o fator motivador da vo-
calização é a configuração prosódica, uma vez que o processo é favorecido em 
fronteira de palavra fonológica. Conforme o autor, esse contexto se confunde com 
posições fonológicas de maior proeminência devido a uma herança acentual e não 
apresenta relação alguma com morfologia transparente. É possível, no entanto, que 
o fato de Collischonn e Quednau (2009) terem encontrado baixos índices de apli-
cação da regra em monossílabos indique que o processo acessa alguma informação 
morfológica, o que precisaria de mais investigação para afirmações mais precisas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O nosso levantamento bibliográfico de estudos realizados sobre a lateral /l/ 
pós-vocálica nos conduz a inferir que, pelo menos nas capitais estudadas, o pro-
cesso de mudança sonora de [l] → [w] encontra-se na Fase II do ciclo de evolução 
(em especial, BATTISTI; MORAS, 2016; MORAS, 2017). Retomando, na Fase II, 
o padrão gradiente passa a ser foneticamente categórico, com o desenvolvimento 
concomitante de uma nova regra fonológica como contrapartida à regra fonética 
original. Ainda não há referência à estrutura lexical ou morfológica. Uma regra 
fonológica que atingiu a Fase II, ou seja, que deixou de ser gradiente, e que perma-
nece livre de idiossincrasias lexicais é, então, fonética e lexicalmente abrupta. En-
tretanto, como Bermúdez-Otero (2007a) reconhece, esse tipo de situação é difícil 
de detectar, pois as fronteiras entre aplicação gradiente e categórica não são fáceis 
de estabelecer.
 O que podemos afirmar, com um pouco mais de convicção, é que a vocali-
zação de /l/ não atingiu a Fase III, uma vez que, nessa etapa, regras tornam-se sen-
síveis à estrutura morfossintática, muitas vezes com uma redução no seu domínio 
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de aplicação, e podem também desenvolver exceções lexicais. Esse não é o caso, 
como podemos ver em Costa (2003), Collischonn e Costa (2003), Collischonn 
(2008) e Schwindt (2012).
 Se considerássemos viável a noção de telescopia defendida por Quednau 
(1993), Tasca (1999) e Espiga (2001), poderíamos dizer que a vocalização da la-
teral encontra-se na Fase I, não só pelo processo estar em estágio inicial, mas 
também por as mudanças fonológicas se originarem de problemas de coordenação 
entre falante e ouvinte. Segundo Bermúdez-Otero (2007a), os dois mecanismos 
resultantes desse problema são o de hipocorreção e o de hipercorreção, nos quais o 
ouvinte não percebe o estímulo da forma que o falante intencionou produzi-lo. Daí 
a ideia de ɫ > lʷ > w e as variáveis sociais, especialmente etnia, serem consideradas 
favorecedoras da aplicação da regra.
 E a regra de velarização? Poderíamos dizer que essa regra encontra-se na 
Fase I? Se considerarmos também a noção de telescopia (estágio inicial do pro-
cesso de mudança) e a análise de percepção realizada por Costa (2003) – na qual 
constatou-se que os falantes apresentavam dificuldades para distinguir a lateral 
velarizada devido a, possivelmente, esse alofone não fazer parte de seu inventário 
fonético – acreditamos que sim. Neste caso, poderíamos deduzir que, no português 
brasileiro, a regra de velarização é mais nova que a de vocalização, diferentemente 
do inglês.
 Faz-se necessário esclarecer que este trabalho terá prosseguimento e será 
feita uma coleta de dados para ampliar e intensificar a análise da proposta de Ber-
múdez-Otero (2007a, b; 2012a, b, c; 2013).
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O status das regras 
de sândi externo no 
português brasileiro

Juliana Escalier Ludwig Gayer
Universidade Federal da Bahia

1. INTRODUÇÃO

 O presente trabalho pretende discutir sobre o status das regras de sândi 
vocálico que ocorrem entre palavras no português brasileiro. Para tanto, apresen-
taremos, em um primeiro momento, uma reconsideração em relação à divisão dos 
fenômenos de sândi na língua em questão. A seguir, mostraremos as evidências 
que alguns autores encontram para considerar o sândi um processo fonológico, 
enquanto outros dizem que, na realidade, estamos diante de um fenômeno fonético 
ou coarticulatório. Para o português brasileiro, consideraremos a existência de dois 
tipos de sândi, o fonológico e o fonético (ou coarticulatório). A distinção entre pro-
cessos fonéticos e fonológicos será considerada de acordo com as ideias de Ber-
múdez-Otero (2007; 2012), que faz uma gradação mais fina entre implementação 
fonética e componente fonológico.

2. RECONSIDERANDO OS CASOS DE SÂNDI 
EXTERNO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

 Os processos de sândi vocálico que ocorrem entre palavras no português 
brasileiro têm seus contextos de aplicação bem delimitados. A elisão, por exemplo, 
se aplica no contexto de vogal /a/ mais outra vogal, diferente de /a/. Com a aplica-
ção da regra, há o apagamento da vogal baixa /a/, geralmente quando a vogal que 
segue /a/ é posterior (restrição segmental)1. Vejamos alguns exemplos.

1 Embora elisões de outras vogais também ocorram, mas sem ter um caráter geral (v. BRESCANCINI; 
BARBOSA, 2005, p. 41-42). 
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(1) camisa usada > cami[zu]sada (/u/ é posterior)
 merenda escolar > merend[e]scolar (/e/ é frontal)2

 Já a degeminação ocorre quando as duas vogais da sequência são semelhan-
tes (restrição segmental), como vemos a seguir.

(2) camisa amarela > cami[za]marela
 leque escuro > lequ[i]scuro

 O terceiro e último processo de sândi externo que ocorre em português 
brasileiro é a ditongação. Nesse caso, o contexto de aplicação compreende uma 
sequência de duas vogais, desde que uma das vogais seja alta (restrição segmental), 
ou tenha potencial para se tornar alta, e átona (restrição rítmica), a qual se torna 
glide para a formação do ditongo. Os exemplos de ditongação são:

(3) camisa usada > cami[zaw]sada ([u] é alta e ambas as vogais são átonas)
 verde amarelo > verd[dja]marelo ([i] é alta e ambas as vogais são átonas)
 está estranho > es[tajs]tranho ([i] é alta e apenas V1 é tônica)
 come ostra > co[mjos]tra ([i] é alta e apenas V2 é tônica)
 revi isso > *revjisu ([i] é alta, mas ambas as vogais são tônicas)
 bambu alto > *bamb[wa]lto ([u] é alta, mas ambas as vogais são tônicas)3

 Apesar desses contextos de aplicação específicos para cada regra, resultados 
de pesquisas anteriores parecem indicar algumas evidências para se considerarem 
dois grupos distintos de processos, um contendo os casos de elisão e degeminação 
e outro contendo os casos de ditongação. Vejamos quais os motivos para tal sepa-
ração.
 Os dados que serão considerados neste trabalho foram coletados em nossa 
pesquisa de mestrado, detalhada em Ludwig-Gayer (2008). Retiramos esses dados 
de oito entrevistas da cidade de São Borja (RS) que compõem o banco de dados do 
Projeto VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil). A distribuição 
dos informantes foi regulada pelas variáveis sexo, idade e escolaridade, conforme 
segue.

2 Os exemplos foram retirados de Collischonn (2005).
3 Estes exemplos foram adaptados de Collischonn (2005) e Bisol (2002b).
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(4)

 Os resultados de nossa pesquisa anterior indicaram, em primeiro lugar, ta-
xas mais altas de ocorrência da elisão e da degeminação do que de ocorrência da 
ditongação na fala de informantes da cidade de São Borja/RS. Por exemplo, nos 
772 contextos propícios à ditongação, ou seja, em que uma das vogais da sequên-
cia é átona e alta (ou com potencial para se tornar alta), encontramos os seguintes 
resultados.4

(5) DITONGAÇÃO    ditongação (‘desd[jo]s’)  12%5

 (‘desde os’)     não-aplicação (‘desde os’) 87%

 Nos 784 contextos propícios à elisão, consideramos também a possibilidade 
da ditongação para os casos de vogais átonas e altas. Nossos resultados foram:

(6)       elisão (‘ness[e]stação’)  55%
 ELISÃO     ditongação (‘ness[aj]stação’) 8%
 (‘nessa estação’)    não-aplicação (‘nessa estação’) 35%

 E, na análise da degeminação, dos 606 contextos propícios à regra, chega-
mos aos seguintes números.

(7)       degeminação (‘qu[e]le’)  76%
 DEGEMINAÇÃO    ditongação (‘qu[je]le’)  3%
 (‘que ele’)     não-aplicação (‘que ele’)  20%

4 Em relação à escolaridade, nos dados referentes a São Borja (RS) do Projeto VARSUL, primário 
corresponde ao período de 1 a 4 anos de escolaridade, enquanto secundário corresponde ao período de 9 a 
11 anos de escolaridade.
5 Estas porcentagens não somam 100%, porque foram feitas aproximações das casas decimais.



68

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

 O que podemos observar com essas diferenças nas taxas de aplicação das 
regras de elisão e degeminação de um lado e de ditongação de outro é que a diton-
gação não é preferida quando um dos outros dois processos é possível, e ainda que, 
mesmo nos contextos em que a ditongação seria a única opção, ela é bem menos 
frequente do que os demais processos.
 Além disso, a pesquisa anterior demonstrou padrões de ocorrência para os 
casos de elisão e degeminação distintos dos padrões para os casos de ditongação, 
ou seja, nos contextos em que a elisão e a degeminação ocorrem com mais fre-
quência, a ditongação parece não ocorrer normalmente, e vice-versa. Enquanto a 
elisão e a degeminação, por exemplo, ocorrem com maior frequência em fronteiras 
de palavras maiores que V, como em ‘trinta ovelhas’ ou ‘coisa assim’, o contexto 
preferencial de aplicação da ditongação, em nossos dados, é a combinação de duas 
vogais, como em ‘e o’, ou ainda quando a primeira palavra é constituída apenas 
por V, como em ‘o apelido’.
 Ainda encontramos em nossos resultados anteriores que, enquanto os pro-
cessos de elisão e degeminação são aplicados mais em ambientes de atonicidade 
máxima, como em ‘guerra econômica’ ou ‘compro oitenta’, a ditongação se aplica 
mais frequentemente quando uma das vogais for acentuada, principalmente quan-
do o acento nuclear recair em V2, como em ‘dezenove anos’. Outra questão inte-
ressante é que os processos de elisão e degeminação são preferidos quando temos 
uma distância de duas ou mais sílabas entre os acentos das palavras, como em 
‘minha opinião’ ou ‘agora atualmente’, ao passo que a ditongação é mais aplicada 
quando essa distância é de apenas uma sílaba, como em ‘existe uma’.
 Esses padrões de aplicação encontrados em nossos dados sugerem uma re-
consideração da classificação dada a esses processos6. Sabemos que os processos 
de sândi vocálico são agrupados por terem em comum o fato de reduzirem uma 
sequência fonológica composta de duas sílabas a apenas uma sílaba, seja através 
do apagamento da vogal (elisão), seja pela fusão com a vogal adjacente (degemi-
nação), ou ainda pela transformação de vogal em semivogal (ditongação). Porém, 
nossos resultados parecem sugerir que, na realidade, estamos diante de dois pro-
cessos com comportamento semelhante (elisão e degeminação) e um com compor-
tamento distinto (ditongação).
 Outros argumentos a favor dessa nova divisão são encontrados nos traba-
lhos de Bisol (2002a) e de Collischonn (2007). Bisol (2002a), por exemplo, ao 
conceituar cada um dos processos de sândi externo, afirma que a ditongação, di-
ferentemente dos outros dois processos, preserva todos os segmentos; isto é, en-

6 É importante deixar claro que as conclusões, embora se refiram apenas a esta amostra, estão sendo 
generalizadas para o PB como um todo, com base na hipótese de que a fala de São Borja não seja, no que 
se refere ao sândi, muito diferente das outras variedades.
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quanto na ditongação não há apagamento, na elisão e na degeminação, há o apaga-
mento de um dos segmentos. Além disso, a autora separa os processos de elisão e 
de degeminação ao delimitar que essas regras “são controladas por uma restrição 
rítmica: não se aplicam se incidirem sobre a sílaba que porta o acento principal” 
(p. 231). Da mesma forma, Collischonn (2007) separa a ditongação dos outros dois 
processos ao verificar que ela não sofre os mesmos bloqueios. Assim como sugere 
Bisol (2002a), Collischonn (2007, p. 220) afirma que “o acento bloqueia o sândi 
(exceto a ditongação)”. Vemos aqui que as regras de elisão e de degeminação já 
pareciam apresentar algumas restrições que não eram relevantes, por exemplo, na 
análise da ditongação.
 Para dar conta dos padrões encontrados em outros trabalhos, sugerimos que 
os dois grupos se dividam da seguinte forma: em um deles estariam os casos de 
elisão e de degeminação, os quais ocorreriam para reparar qualquer sequência de 
duas vogais, seja de hiato (VV) seja de ditongo (VG ou GV); no segundo grupo, 
estariam os casos de ditongação, que se aplicaria apenas para reparar hiato.7

(8)

 Visto que somente as vogais altas podem se tornar glides, não temos con-
textos em que a vogal baixa /a/ seja glide. Por esse motivo, não há casos de elisão 
em contexto GV. Para os demais contextos, encontramos as regras de elisão e 
degeminação se aplicando tanto em sequências de hiato quanto de ditongo. Em 
relação à ditongação, ela se aplica em contexto VV, já que seria impossível ela se 
aplicar quando já temos um ditongo na sequência.
 Dessa forma, temos mais contextos propícios às regras de elisão e de dege-
minação do que à regra de ditongação. Talvez essa diferença de contextos já seja 
um indício para as altas taxas de aplicação das regras de elisão e de degeminação 
e as baixas taxas de ditongação encontradas na pesquisa anterior. Ou seja, a elisão 
e a degeminação são mais frequentes, pois elas ocorrem em um maior número de 

7 Neste caso, indicamos uma das possíveis produções da sequência, já que também há variação entre ditongo 
e hiato em palavras como ‘Iemanjá’ e ‘iate’.

Grupo 1 VV VG GV

elisão
estava olhando >
estav[o]lhando

minha Iemanjá >
minh[je]manjá7

-

degeminação
vizinha ali >
vizinh[a]li

vende iate >
vend[ja]te

sugou um >
sugo[w̃]m

Grupo 2 VV VG GV

ditongação
precisando aquele >
precisand[wa]quele
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contextos.
 Após esta reconsideração da divisão feita até agora dos processos de sândi 
vocálico em português, apresentaremos, na próxima seção, os argumentos levanta-
dos por alguns autores em relação ao status fonético ou fonológico dos fenômenos 
de sândi.

3. FENÔMENO FONOLÓGICO OU 
COARTICULATÓRIO?

 Uma das discussões levantadas em relação aos processos de sândi externo 
é se eles são fenômenos fonológicos ou coarticulatórios, ou seja, eles estariam 
na gramática, ou não passariam de processos de performance ou uso efetivo da 
língua, de acordo com a dicotomia que o modelo gerativista propõe? Nessa pers-
pectiva, ou os fenômenos de sândi se aplicariam no componente fonológico ou no 
nível fonético.
 Em meados dos anos 90, muitos trabalhos questionaram a categoricidade 
do sândi. Selkirk (1986), por exemplo, considera que algumas regras de sândi po-
dem ocorrer no nível da implementação fonética, pois essas regras são variáveis e 
sensíveis à velocidade da fala. Mas ela também considera um outro tipo de regra: 
o de sândi fonológico. Este último tipo se aplica em um módulo exclusivamente 
fonológico, já que parece não ser sensível à velocidade da fala, não variar o seu 
domínio e não ter aplicação gradiente. Para entendermos melhor essa divisão, é 
necessário explicar os conceitos associados aos termos categórico e gradiente se-
gundo Bermúdez-Otero (2007).
 Bermúdez-Otero (2007) propõe a palavra “categórico” como sinônima de 
“abrupto”, o que significa dizer que um processo é foneticamente abrupto ou cate-
górico se envolver a substituição de uma categoria fonológica discreta por outra. 
Sua contraparte, nesse caso, seria a palavra “gradiente” ou “gradual”, no sentido 
de que o processo é foneticamente gradual ou gradiente quando envolve uma mu-
dança contínua no espaço fonético. Explicitamos essas questões pelo fato de o 
termo “categórico” também poder se contrapor ao termo “variável”. Nesse caso, 
“categórico” seria um processo aplicado sempre que houver contexto, e “variável” 
seria um processo aplicado de forma aleatória, às vezes aplica e outras não. Neste 
trabalho, o termo “categórico” será utilizado se referindo a abrupto, tendo o termo 
“gradiente” como contraparte. Retomaremos esses conceitos nas próximas seções, 
quando apresentarmos a proposta de representação dos níveis de Bermúdez-Otero 
(2012).
 Para exemplificar os casos de sândi fonológico, considerados categóricos 
ou abruptos, Selkirk (1986) lista o fenômeno de liaison. O fenômeno de liaison é 
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um exemplo de sândi consonantal que ocorre entre palavras no francês. Nessa lín-
gua, quando temos a primeira palavra de uma sequência terminada por consoante, 
esse segmento pode ser produzido ou não. Ele será produzido quando a segunda 
palavra começar por vogal (9a); e não será pronunciado quando a segunda palavra 
começar por consoante (9b). Nesse caso, é a consoante final da palavra que é afe-
tada.

(9)   a) dans une salle “em um quarto”
   b) dan(s) la salle “no quarto”

Fonte: Adaptado de Kager e Zonneveld (1999, p. 5)

 Kager e Zonneveld (1999) afirmam que o processo de liaison do francês 
ocorre mais frequentemente em um estilo de fala do que em outros, ou seja, parece 
que estamos diante de um processo condicionado estilisticamente. No estilo infor-
mal, por exemplo, há poucos contextos de liaison, enquanto, no estilo formal, en-
contramos o maior número de contextos. Há ainda um estilo intermediário, deno-
minado estilo sério e cuidadoso. Apesar de o primeiro estilo ter menos contextos, 
a consoante é apagada mais frequentemente. Dessa forma, conforme os autores, 
pode-se dizer que essa regra de sândi está presente na gramática de um estilo, mas 
não nas gramáticas dos outros. Nesse caso, então, estilo é considerado parte da 
gramática e não da performance, e cada estilo diferente constitui uma gramática 
diferente.
 No entanto, vimos que algumas regras de sândi vocálico são consideradas 
por Selkirk (1986, p. 375) exemplos de regras fonéticas, por terem uma aplicação 
gradiente. Uma análise do sândi vocálico como processo gradiente é apresentada 
em Albano (1999). Essa autora analisa a elisão em português entre /a/ átono e 
outra vogal também átona, como em ‘cara idoso’. Segundo Albano (1999, p. 38), 
a pronúncia dessa sequência “tem, pelo menos, três versões: uma com encontro 
vocálico nítido, uma muito próxima de ‘caridoso’ e outra intermediária, onde os 
valores de F1 e F2 logo após a liberação do [R] evidenciam um breve resquício de 
[a]”. A conclusão a que a autora chega é que, em uma fala lenta, o hiato permanece; 
em uma fala rápida, há o apagamento de [a]; e em uma fala moderada, o [a] não 
é completamente apagado e resquícios dessa vogal ainda podem ser identificados 
na análise acústica. Nota-se, então, que há uma certa gradiência na aplicação da 
elisão. Para Albano (1999), essa gradiência é argumento contrário à abordagem do 
sândi pela Fonologia Autossegmental, baseada em traços distintivos, e favorável a 
uma abordagem pela Fonologia Articulatória, baseada em gestos articulatórios.
 Albano (1999) ainda traz o processo de palatalização como um argumento 
favorável à aplicação gradiente da elisão. Conforme a autora, diferentemente do 
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que ocorre no domínio da palavra, quando a elisão se aplica e cria contexto para 
a palatalização, esta última não ocorre no falar carioca, como em ‘mui[ti]dade’. E 
seria problemático tentar explicar, em uma perspectiva fonológica, a não ocorrên-
cia da palatalização no exemplo dado. Primeiro, teríamos de supor que a não apli-
cação se dá devido a um caso de contra-alimentação, e, para tanto, teríamos que 
considerar que a palatalização seria um processo lexical, enquanto a elisão seria 
pós-lexical. Porém, a palatalização também é um processo opcional e, consequen-
temente, teria de fazer parte do pós-léxico. Sendo os dois processos pós-lexicais, 
eles não poderiam ser ordenados um em relação ao outro. Então como explicar 
que, em um mesmo dialeto, temos a palatalização em ‘tinha’ e não temos em ‘mui-
tidade’? Segundo Albano (1999), a Fonologia Articulatória consegue explicar de 
maneira adequada essa não aplicação da palatalização. Nessa perspectiva, é o res-
quício (ou gesto, segundo a teoria) de [a] que faz com que o contato entre /t/ e /i/ 
não seja efetivado, não criando então contexto para a ocorrência da palatalização.
 No entanto, embora reconhecendo que o sândi possa, no nível fonético, 
apresentar grande variabilidade de realização, desde apagamento total da vogal até 
uma breve realização de transição, consideraremos que o sândi que percebemos 
na fala normal tenha características de processo fonológico, podendo também ser 
analisado pela Fonologia Autossegmental, pela Teoria da Otimidade, entre outras 
teorias fonológicas.
 Essa consideração do sândi como fenômeno fonológico está pautada em 
verificação acústica realizada durante a pesquisa de mestrado (LUDWIG-GAYER, 
2008). Nesse período, todos os contextos de sândi identificados nos dados de São 
Borja foram verificados auditivamente e acusticamente. No caso específico da eli-
são, por exemplo, verificamos se a vogal /a/ estava presente na fala do informante 
ou se havia sido elidida. O exemplo a seguir traz um esboço de como foi feita essa 
análise. A sequência dita pelo falante é ‘trinta e seis’, a qual foi pronunciada ‘trin-
t[e] seis’.
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(10) Elisão

Fonte: Ludwig-Gayer (2008, p. 53)
 
 A parte entre as linhas amarelas representa justamente a consoante oclusiva 
/t/ e a vogal /e/. Vemos que, logo depois da segunda linha amarela, há sinais da 
consoante /s/. Então, entre as consoantes /t/ e /s/, parece haver apenas uma vogal: 
a vogal /e/, pois não há movimento formântico visível. Nesse caso, percebemos 
que a vogal /a/ foi elidida, ou seja, que a elisão foi aplicada, não sendo possível 
visualizar resquícios dessa vogal.
 Já na análise dos contextos de ditongação, consideramos casos de aplicação 
do fenômeno quando percebemos uma curva entre a vogal plena e a semivogal. 
Podemos visualizar essa curva no exemplo a seguir, o qual traz a representação da 
pronúncia ‘quarent[aj]’ para a sequência ‘quarenta e’.

(11) Ditongação

Fonte: Ludwig-Gayer (2008, p. 54)
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 A partir da observação do exemplo acima, pode-se dizer que, entre as linhas 
amarelas, estão representados os seguintes segmentos: consoante oclusiva /t/, 
vogal /a/ e semivogal /j/. Conclui-se que estamos diante de um ditongo pelo fato 
de verificarmos uma ligeira curva durante a passagem da produção da vogal à 
semivogal.
 Em nossos dados, não encontramos resquícios da vogal [a] em nenhum 
caso de aplicação da elisão, visto que só consideramos aplicação da elisão quando 
a vogal foi completamente apagada (em 55% dos casos). Como, nesse contexto, 
a ditongação também é uma opção, ela normalmente ocorre quando a elisão não 
se aplica. Nos dados verificados, quando a vogal [a] não é elidida, e conseguimos 
perceber seus formantes no espectrograma, normalmente o que parece ocorrer é 
a ditongação (em 8% dos contextos propícios à elisão). Dessa forma, quando res-
quícios da vogal [a] foram verificados nos espectrogramas, consideramos casos de 
ditongação e não de elisão.
 Nessa perspectiva, para verificar a hipótese de que o sândi que percebe-
mos na fala normal tem características de processo fonológico, buscamos testar a 
questão em uma pequena amostra dos nossos dados da cidade de São Borja. Veri-
ficamos a taxa de elocução em dez ocorrências de aplicação da elisão produzidas 
por dois informantes, um homem e uma mulher. A taxa de elocução (ou speaking 
rate, conforme LAVER, 1994) foi medida contando quantas sílabas eram produ-
zidas em 1 segundo. Para tanto, segmentamos o trecho de um segundo em torno 
de uma ocorrência de sândi e contamos quantas sílabas completas há nesse trecho. 
Nos casos em que encontramos indícios de outros segmentos sendo produzidos no 
trecho, mas que não formavam uma sílaba (sílaba incompleta), esses segmentos 
foram desconsiderados. Por exemplo, no trecho ‘de roupa usada, roupa inteirinha’, 
encontramos dois contextos de aplicação da elisão: ‘roupa usada’ e ‘roupa inteiri-
nha’. Segmentamos as sílabas que foram produzidas nas ocorrências, consideran-
do o que mais estaria sendo produzido dentro de um segundo. No primeiro caso, 
encontramos seis sílabas sendo produzidas em um segundo: [dʒi.xo.pu.za.da.xo]. 
No segundo caso, encontramos sete sílabas sendo produzidas em um segundo: [za.
da.xo.pĩ.te.ɾĩ.ɲa].
 É importante ressaltar que, nas entrevistas que foram analisadas nesta eta-
pa, não encontramos contextos de aplicação da elisão em produções de fala com 
menos de cinco sílabas por segundo, por isso esses contextos não foram testados. 
O informante homem, por exemplo, teve momentos de fala lenta (quatro sílabas 
por segundo), fala média (seis sílabas por segundo) e fala rápida (nove sílabas por 
segundo)8, e a elisão ocorreu em taxas de elocução de seis a nove sílabas por se-

8 Estabelecemos esta classificação a partir da nossa percepção da fala de cada informante e contando as 
sílabas produzidas em diferentes trechos.
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gundo, como vemos no seguinte quadro.

(12) Aplicação da elisão e taxa de elocução - informante homem

 
 Percebemos que o falante masculino aplicou a elisão (apagamento comple-
to da vogal [a]) quatro vezes com uma taxa de elocução de seis sílabas por segundo 
(fala média); quatro vezes com uma taxa de elocução de sete sílabas por segundo 
(fala de transição: média para rápida); e duas vezes com uma taxa de elocução de 
nove sílabas por segundo (fala rápida).
 No caso da informante mulher, verificando sua entrevista, ela teve momen-
tos de fala lenta (três sílabas por segundo), fala média (cinco sílabas por segundo) 
e fala rápida (sete sílabas por segundo), e a elisão se aplicou em taxas de elocução 
de cinco a sete sílabas por segundo, como vemos no quadro.

Ocorrências
Fala 
lenta

Fala 
média

Fala 
rápida

4 sil/s 5 sil/s 6 sil/s 7 sil/s 8 sil/s 9 sil/s

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x
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(13) Aplicação da elisão e taxa de elocução - informante mulher

 
 Percebemos que a informante aplicou a elisão seis vezes com uma taxa de 
elocução de cinco sílabas por segundo (fala média); três vezes com uma taxa de 
elocução de seis sílabas por segundo (fala de transição: média para rápida); e uma 
vez com uma taxa de elocução de sete sílabas por segundo (fala rápida).
 Esse breve teste nos dá indicativos de que a elisão não se aplica unicamente 
em casos de fala rápida. Em nossos dados, a elisão se aplicou mais em contextos 
de fala média. Dessa forma, embora reconheçamos que a verificação realizada tem 
um caráter exploratório, podemos considerar que a aplicação da elisão, nesses ca-
sos, parece não depender da fala rápida.
 Outro exemplo de que o sândi parece ter um padrão categórico em muitos 
casos é apresentado por Kickhöfel (2011). Essa autora analisa estatisticamente 
e acusticamente dados de sândi externo na aquisição da linguagem de crianças 
com desenvolvimento fonológico normal (quatro falantes do português brasileiro 
e um falante do português europeu). Ela observa que as crianças começam cedo 
a aplicar as regras, a partir dos 2 anos de idade, no caso das crianças brasileiras, 
e a partir de 1 ano e 10 meses, no caso da criança portuguesa. Além disso, as 
crianças seguem de perto o condicionamento apresentado pelos adultos, o que 
parece indicar que estamos diante de um processo fonológico. Se o sândi fosse 
fonético, as crianças não teriam de apresentar o mesmo condicionante, a menos 

Ocorrências
Fala
lenta

Fala
média

Fala
rápida

3 sil/s 4 sil/s 5 sil/s 6 sil/s 7 sil/s

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x
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que imitassem a forma do adulto. Mas, conforme Kickhöfel, elas não imitam a 
forma do adulto. A autora argumenta que “os processos de sândi vocálico externo, 
quando emergem, já podem ser considerados ‘adquiridos’, sem mostrar estágios 
intermediários” (KICKHÖFEL, 2011, p. 98).
 Kickhöfel (2011) ainda traz outros argumentos para considerarmos os pro-
cessos de sândi regras categóricas ou fonológicas. Analisando os valores dos for-
mantes 1 e 2 das vogais envolvidas no processo da degeminação, por exemplo, 
a autora encontra resultados que indicam que a regra ocorre pelo apagamento de 
uma das vogais, e não pela fusão das vogais, ou seja, pela combinação dos dois 
segmentos da qual resulta um terceiro. Pelo fato de a autora não encontrar evi-
dências da justaposição dos valores das duas vogais envolvidas (o que caracteri-
zaria um processo gradiente), pode-se dizer que os resultados da análise acústica 
também indicam a categoricidade dos processos9. A autora salienta ainda que, às 
vezes, parece que duas palavras são tratadas como uma só pelas crianças. Uma de 
suas questões, então, é se as crianças têm essas formas armazenadas dessa maneira 
no seu léxico mental. Seus resultados indicam que não. O que temos, na verdade, 
é um fenômeno que parece ser aplicado categoricamente pelas crianças.
 Kager e Zonneveld (1999) ainda trazem três argumentos, apresentados por 
Nespor e Vogel (1983), para se considerarem processos como o sândi fenômenos 
fonológicos. Os argumentos são:

First, phenomena such as these are clearly rule governed and native 
speakers have strong intuitions about them; second, the rules involved 
are capable of introducing ambiguities, which is not a property of 
performance rules; and third, the readjustment processes cannot for 
formal reasons be relegated to the area of performance (KAGER; 
ZONNEVELD, 1999, p. 7).
  

 Focando no argumento de que o falante tem alguma intuição sobre o pro-
cesso, podemos exemplificar essa intuição com as regras poéticas. Na versificação, 
a contagem de sílabas métricas faz referência explícita ao sândi vocálico, dando 
conta dos processos de “contração de sílabas” nas fronteiras de palavras, como 
atestam manuais de versificação (ALI, 1999; CAMPOS, 1960; entre outros). Des-
sa forma, assim como afirmam Nespor e Vogel (1983), não podemos negar que o 
falante tem alguma consciência sobre o processo; caso contrário, isso não poderia 
ser empregado na explicitação de regras poéticas. Essas regras ocorreriam então 
ainda no nível fonológico, entre os níveis da estrutura prosódica.
 Outro aspecto para se considerar é o seguinte: um processo fonológico não 

9 É importante esclarecer que reconhecemos que os dados dessa pesquisa somente se referem à fala de 
crianças. Dessa forma, a generalização que fazemos aqui está baseada na hipótese de que a fala das crianças, 
no que se refere ao sândi, não é tão diferente da fala do adulto.
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tem variação no seu domínio, ou seja, tende a ser limitado por um determinado 
domínio prosódico. Como observam alguns autores (BISOL, 2002a; 2002b; 
LUDWIG-GAYER, 2008), o sândi vocálico em português não é limitado, isto é, não 
está restrito em termos de ocorrência a nenhum domínio prosódico menor. Quando 
um processo é fonológico, ele é, de alguma forma, bounded, isto é, limitado por 
uma determinada estrutura e tende a não ocorrer fora dessa estrutura. Processos 
gradientes se aplicam sempre que se encontra o seu contexto, sem consideração se 
este se encontra no interior de uma palavra ou em fronteira de palavras. Isso levaria 
a pensar que o sândi é gradiente.
 No entanto, alguns autores, Tenani (2002), por exemplo, apontam que o 
principal domínio para a aplicação de sândi, no português brasileiro, é a frase fo-
nológica; nesse domínio, segundo a autora, a aplicação é obrigatória, enquanto ela 
é opcional nos outros contextos prosódicos. Essa não opcionalidade dentro de um 
determinado domínio pode, então, ser considerada um argumento para o status fo-
nológico do processo. Embora não tenhamos encontrado na nossa análise dos da-
dos de São Borja aplicação categórica10 do sândi na frase fonológica, encontramos 
claramente mais aplicação nesse domínio em relação ao domínio do enunciado. 
Como se trata de processo variável, pensamos que não deva ser dado peso maior à 
categoricidade de aplicação mas à diferença significativa de taxa de aplicação que 
se observa entre ocorrências dentro da frase fonológica e ocorrências através de 
fronteiras de frase. Tanto a observação de Tenani quanto a nossa não se explicam 
sem que haja uma espécie de bounding, mesmo que esse fato não exclua aplica-
ções em domínios maiores.

4. A REPRESENTAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS: 
A PROPOSTA DE BERMÚDEZ-OTERO (2007; 
2012)

 Para a posterior discussão sobre o status do sândi externo no português 
brasileiro, partimos de uma representação entre os níveis, como a abaixo, retirada 
de Bermúdez-Otero (2007), detalhando a relação entre os níveis fonológico e foné-
tico. A esta representação o autor dá o nome de “arquitetura modular feedforward 
clássica da fonologia” (BERMÚDEZ-OTERO, 2007, p. 502)11.

10 Aqui o termo “categórico” é utilizado no sentido de aplicar sempre que houver contexto (contraparte de 
“variável”).
11 É importante deixar claro que, neste momento, não estamos discutindo variação linguística, apesar de o 
sândi ser um processo variável. Neste trabalho, pretendemos discutir questões para se chegar ao “ciclo de 
vida dos processos fonológicos” (BERMÚDEZ-OTERO, 2012), ou seja, às etapas que um processo passa 
na língua até se tornar estável. Nesse sentido, o modelo de gramática proposto pelo autor será apresentado 
primordialmente para esclarecer as etapas de um processo que entra na língua via performance/fonética e 
vai ganhando status fonológico e, consequentemente, categórico.
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Representação lexical
categórico

Regras fonológicas

Representação fonológica
categórico

Regras fonéticas

Representação fonética
gradiente

Fonte: Bermúdez-Otero (2007, p. 502)

 Para entendermos o esquema acima, é necessário retomar os conceitos ca-
tegórico e gradiente de Bermúdez-Otero (2007). Como vimos, a implementação é 
foneticamente gradiente quando envolve uma mudança contínua ao longo de uma 
ou mais dimensões no espaço fonético. Em contraste, uma mudança é fonetica-
mente abrupta ou categórica se envolver a substituição de uma categoria fonológi-
ca discreta por outra, como, por exemplo, substituir o traço [-alto] por [+alto].
 Como vemos na arquitetura modular feedforward proposta pelo autor, as 
regras exclusivamente fonológicas têm um caráter categórico, enquanto as regras 
fonéticas se aplicam de forma gradiente. Estes então são os principais argumentos 
para se defender se uma regra é fonológica (de aplicação categórica) ou fonética/
coarticulatória (de aplicação gradiente).
 A análise de Bermúdez-Otero se volta à mudança sonora, isto é, a como um 
processo fonético ganha status de regra fonológica, depois se morfologiza, para 
finalmente deixar de ser ativo na língua. Nesse caso, as regras entram na língua via 
performance e vão subindo em direção à fonologia. Nesse processo, então, essas 
regras vão adquirindo status categórico. Embora nosso foco não seja a mudança 
linguística, para entendermos o status do sândi, nos baseamos na teoria desse au-
tor, e, nesse sentido, é preciso nos aprofundarmos um pouco na questão de como 
funciona o alçamento de um processo, dentro da arquitetura modular de uma lín-
gua.
 Baseado em Ohala (1989), Bermúdez-Otero (2007) considera que as mu-

(14)
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danças se originam do “problema da coordenação” entre falante e ouvinte: o fa-
lante deve produzir um estímulo fonético que permite que o ouvinte recupere a 
representação fonológica pretendida; o ouvinte deve discriminar as propriedades 
relevantes do estímulo de entrada daquelas que são ruído acidental, mas nenhum 
dos participantes pode ler a mente do outro. Nessa situação, cria-se a oportunida-
de para dois tipos de “descoordenação”, hipercorreção e hipocorreção. Na hiper-
correção, o ouvinte aplica uma regra corretiva que não deveria ser aplicada, por 
exemplo, quando supõe que uma vogal pretônica alta deveria ser média, produzin-
do ‘[o]ruguaiana’, para ‘Uruguaiana’. Na hipocorreção, o ouvinte deixa de aplicar 
uma regra corretiva que seria necessária, isto é, ele toma como relevante um ruído 
do estímulo fonético. Por exemplo, o falante interpreta uma vogal com ressonância 
nasal como um fonema nasal, quando de fato é uma vogal nasalizada.
 A evolução dos padrões de mudança ocorre segundo um ciclo previsível:

 Fase I: mudança neogramática originada por uma falha de coordenação, 
com o acréscimo de uma regra fonética nova à gramática.
 Fase II: o padrão gradiente passa a ser categórico, com o desenvolvimento 
concomitante de uma nova regra fonológica como contraparte para a regra fonética 
original. Essa etapa do ciclo de vida, que corresponde ao processo de ‘estabiliza-
ção’, origina os ‘quase fonemas’ que precedem a cisão secundária.
 Fase III: com o tempo, regras tornam-se sensíveis à estrutura morfossintá-
tica, muitas vezes com uma redução no seu domínio de aplicação, e podem tam-
bém desenvolver exceções lexicais.
 Fase IV: alternâncias deixam de ser fonologicamente controladas; a regra 
fonológica pode ser substituída por uma operação morfológica, ou pode desapare-
cer completamente, deixando um resíduo idiossincrático em representações lexi-
cais (lexicalização).

 O efeito de estabilização não se refere apenas ao fato de que o segmento 
alterado é uma unidade discreta, mas também ao contexto condicionador. Regras 
fonéticas também são gradientes em relação aos fatores que as condicionam. A 
arquitetura modular feedforward prevê que as regras fonológicas não sejam sensí-
veis a propriedades quantitativas do contexto fonético, já que essas propriedades 
estão ausentes no nível fonológico.
 Para ilustrar um pouco mais essa proposta, apresentamos abaixo o processo 
de mudança que está em curso no japonês, no que se refere à palatalização de /t/ 
([t] ~ [t͡ ɕ]) (BERMÚDEZ-OTERO, 2007).

 Fase I: um efeito de coarticulação em sequências [ti]: antecipando o gesto 
de elevação da frente da língua para a realização do [i], se estreita o canal para a 
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liberação de [t], resultando que a explosão da oclusiva se torne relativamente rui-
dosa.
 Fase II: mesmo na fala lenta, [t] antes de [i] realiza-se como [t͡ ɕ]; isto é, 
a realização deixou de ser um efeito coarticulatório. No japonês /t/ se opõe a /t͡ ɕ/ 
como mostra o par mínimo ta - t͡ ɕa. Por isso, este é um processo de neutralização.
 Fase III: algumas palavras emprestadas não apresentam o [t͡ ɕ] onde se es-
pera: [pa:ti:].

 As regras fonológicas criadas pela estabilização não substituem as regras 
fonéticas das quais emergem, ou seja, ficam coexistindo com elas (às vezes, essa 
coexistência cria padrões confusos). Na discussão a seguir sobre o sândi, teremos 
em mente se o sândi é processo de fase I ou de fase II.

5. PROPOSTA PARA O CICLO DE VIDA 
DAS REGRAS DE SÂNDI NO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO

 Com relação ao sândi, cremos que esse processo pode se originar de uma 
falha de coordenação do tipo hipocorreção, devido a efeitos de coarticulação. A 
implementação é foneticamente gradual ou gradiente, pois envolve uma mudança 
contínua ao longo de uma ou mais dimensões no espaço fonético. Os resultados de 
Albano (1999, p. 38) seriam um exemplo claro do que Bermúdez-Otero chama de 
processo ou mudança gradiente, visto que demonstraram uma gradiência na apli-
cação da elisão. Como vimos, Albano verificou pelo menos três versões: em uma 
fala lenta, o hiato permanece; em uma fala rápida, há o apagamento de [a]; e, em 
uma fala moderada, o [a] não é completamente apagado e resquícios dessa vogal 
ainda podem ser identificados na análise acústica.
 Após a implementação foneticamente gradiente, aos poucos o sândi vai se 
estabilizando, ficando menos dependente da velocidade de fala. Nesse sentido, ve-
rificamos acima, assim como em Gayer (2014), que a elisão parece não se aplicar 
unicamente em casos de fala rápida. Em nossos dados, a elisão se aplicou mais em 
contextos de fala média. Dessa forma, acreditamos que o sândi de que tratamos 
apresenta as características de processo em fase II, de acordo com a distinção aci-
ma. Cremos que a aplicação do sândi, em muitos casos, não depende da velocidade 
da fala.
 Além da questão da velocidade da fala, outro argumento para considerar-
mos o sândi um processo em fase II é que podemos identificar claramente contex-
tos que categoricamente bloqueiam o sândi ou que o favorecem, embora nem todos 
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os contextos tenham papel categórico12. Como vimos, um processo fonológico ten-
de a ser limitado por um determinado domínio prosódico. Alguns trabalhos sobre o 
sândi no português brasileiro, como Bisol (2002a; 2002b) e Ludwig-Gayer (2008), 
indicaram que o sândi vocálico em português não está restrito a nenhum domínio 
prosódico menor. Porém, quando estamos diante de um processo fonológico, en-
quanto categórico ou abrupto, ele deve de alguma forma estar limitado por uma 
determinada estrutura e tende a não ocorrer fora dessa estrutura. Já os processos 
gradientes se aplicam sempre que encontram contexto, sem consideração sobre o 
domínio prosódico, ou seja, se este se encontra no interior de uma palavra ou em 
fronteira de palavras. Somente no ciclo em que o processo passa a ser fonológico é 
que ele será limitado por constituintes prosódicos do nível da frase fonológica ou 
mesmo da palavra (BERMÚDEZ-OTERO, 2007).
 Como vimos, essa limitação é encontrada nos resultados de Tenani (2002), 
os quais apontam que o principal domínio para a aplicação de sândi, no português 
brasileiro, é a frase fonológica; nesse domínio, segundo a autora, a aplicação é 
obrigatória, enquanto ela é opcional nos outros contextos prosódicos. Como já ar-
gumentamos, acreditamos que essa não opcionalidade dentro de um determinado 
domínio pode ser considerada um argumento para o status fonológico do proces-
so, isto é, para a consideração do fenômeno como um processo em fase II. Nesse 
percurso, então, o sândi adquire o status de regra fonológica e torna-se categórico. 
Mais adiante, pode ter seu domínio de aplicação reduzido e pode adquirir exceções 
lexicais. Finalmente, a regra deixa de ser ativa, mas algumas formas permanecem 
apresentando seus efeitos, porque se lexicalizaram. Podemos encontrar esses dife-
rentes estágios de sândi em diferentes línguas. Mais importante, podemos encon-
trar processos de sândi em diferentes estágios na mesma língua.
 A partir de todos os argumentos levantados, não acreditamos que as regras 
de sândi vocálico ocorram no nível de implementação fonética, assim como Selkirk 
(1986) propõe, pois não encontramos regras apenas de produção (ou de fala). Na 
realidade, em alguns trabalhos, encontramos argumentos para dizer que a aplica-
ção dessas regras parece não ser sensível ao tempo de produção do enunciado, não 
variar o seu domínio e não ser gradiente, características de regras fonológicas. No 
entanto, ao lado do sândi fonológico, é possível que haja processos fonéticos acon-
tecendo também. Por exemplo, no português considera-se que usualmente apenas 
a vogal /a/ sofra elisão. Apesar disso, diversas pesquisas reportaram apagamentos 
de outras vogais (BRESCANCINI; BARBOSA, 2005; KOMATSU; SANTOS, 
2007). Esses processos parecem ser de caráter mais coarticulatório.
 A solução, nesse caso, seria considerar que as regras de sândi têm origem 

12 Aqui o termo “categórico” é utilizado no sentido de aplicar sempre que houver contexto (contraparte de 
“variável”).
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fonética, mas foram sendo incorporadas na gramática por um processo de estabi-
lização (BERMÚDEZ-OTERO, 2012). Vejamos o que Bermúdez-Otero (2012, p. 
9) chama de estabilização ao propor o “ciclo de vida dos processos fonológicos”13.

(15)

Fonte: Bermúdez-Otero (2012, p. 9)

 O percurso de estabilização, como vemos, é constituído de um processo 
fonético se tornando um processo do componente fonológico, mas ainda do nível 
da frase (ou sintagma). Em relação ao processo da elisão, por exemplo, podemos 
pensar em um ciclo inicial, no qual ainda encontramos resquícios da primeira vo-
gal e não o seu completo apagamento, como constatado por Albano (1999). Esse 
primeiro ciclo seria fonético.
 Como as evidências que temos atualmente remetem a um sândi com carac-
terísticas mais fonológicas, podemos pensar em um novo ciclo, no qual o sândi se 
aplica em um componente exclusivamente fonológico, no nível da frase (PL) no 
esquema. Conforme Bermúdez-Otero (2012), a mudança de nível que ocorre nessa 
etapa do “ciclo de vida” é denominada estabilização e consiste no fato de que tanto 
a realização quanto o contexto que a determina passam a ser categóricos.

6. CONCLUSÃO

 Neste trabalho, apresentamos algumas discussões acerca do status das re-
gras de sândi externo no português brasileiro. Em um primeiro momento, defen-
demos uma reconsideração da classificação dada aos processos de sândi externo. 
Essa reconsideração parece necessária, visto que encontramos padrões de aplica-

13 No esquema temos: SL = stem level; WL = word level; PL = phrase level.
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ção distintos para a elisão e a degeminação, de um lado, e para a ditongação, de 
outro; ou seja, nos contextos em que a elisão e a degeminação ocorrem com mais 
frequência, a ditongação parece não ocorrer normalmente, e vice-versa. Esses pa-
drões diferentes parecem sugerir que, na realidade, estamos diante de dois proces-
sos com comportamento semelhante (elisão e degeminação) e um com comporta-
mento distinto (ditongação). A proposta, nesse caso, é que temos dois grupos: no 
primeiro, estão os casos de elisão e de degeminação, os quais ocorrem para reparar 
qualquer sequência de duas vogais, seja de hiato (VV) seja de ditongo (VG ou 
GV); no segundo grupo, estão os casos de ditongação, que se aplica apenas para 
reparar hiato (VV).
 Após essa reconsideração da divisão dos fenômenos, discutimos a questão 
se o sândi é um processo fonológico (de aplicação categórica) ou coarticulatório 
(de aplicação gradiente). A conclusão a que se chega é que temos, em português, 
os dois tipos de sândi: fonológico e fonético. A elisão da vogal /a/, por exemplo, 
tem, na nossa concepção, um caráter mais fonológico, que já passou para o ciclo 
de estabilização, de acordo com as ideias de Bermúdez-Otero (2012); enquanto a 
elisão de outras vogais parece ser de caráter mais coarticulatório. Porém, Bermú-
dez-Otero (2012) admite que possa haver a coexistência de um mesmo processo, 
por exemplo, elisão em forma gradiente e categórica, que seria o nascimento de 
uma nova regra, mesmo com a regra mais velha já no sistema. Então, poderíamos 
considerar a existência, ao lado de um processo de elisão de /a/ categórico, também 
de um processo incipiente, gradiente, de elisão na língua que inclusive atinge a 
vogal /a/.
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Uma análise da 
ditongação decrescente 
(V#V)

Dedico este capítulo a um dos últimos projetos de Gisela: “Fonologia do nível 
da frase: a proeminência acentual/tonal e processos de resolução de hiato”, do 

qual este trabalho faz parte.

1. INTRODUÇÃO

 Estratégias para evitar hiatos são presentes na língua portuguesa, e isso 
ocorre interna e externamente (V#V) no nível da palavra. Este capítulo propõe um 
estudo da formação de ditongos decrescentes em fronteira de palavras, como, por 
exemplo, no contexto com variação:
 
 ‘camisa usada’ ~ ‘camis[aw]sada’
 
 Nosso trabalho envolve o fenômeno de sândi vocálico externo, que pode ser 
realizado de três formas: elisão, degeminação ou ditongação (BISOL, 1996; 2002). 
Em Brambila (2015), delimitamos a análise àqueles contextos V#V em que se es-
pera a ocorrência da ditongação. Seguem exemplos: muito igual ~ muit[wi]gual 
(ditongação crescente); na estrada ~ n[aj]strada (ditongação decrescente). Apre-
sentaremos aqui nossos resultados a respeito do último caso.
 A tendência a evitar hiato foi bastante estudada com base na Teoria da Va-
riação, como nos trabalhos de Ludwig-Gayer (2008), Vianna (2009) e Bisol (1996; 
2002). Alguns trabalhos trazem as três realizações mais comuns do sândi; outros, 
como o de Ludwig-Gayer (2014), apenas duas (elisão e degeminação). Nesses 
trabalhos anteriores, percebeu-se que os estudos que tratavam da ditongação care-
ciam de detalhamento nas análises. Por isso, em Brambila (2015), buscamos trazer 
informações referentes a esse processo em específico, bem como aprofundamos a 
discussão sobre as diferenças entre a ditongação crescente e a ditongação decres-
cente. Nesta oportunidade, apresentamos, como foi mencionado anteriormente, os 

Tarcisio Oliveira Brambila
Rede Municipal de Ensino de Xangri-lá
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resultados referentes à ditongação decrescente como processo de sândi externo.
 Os dados foram obtidos de uma amostra do município de Lages/SC, com-
preendida pelo projeto VARSUL (Variação Linguística da Região Sul do Brasil). 
Dentre os objetivos da pesquisa, destacamos:

identificar, em nossa amostra, fatores linguísticos1 que possam favorecer 
ou bloquear a aplicação da ditongação decrescente como processo de sândi 
externo;

corroborar ou não, a partir dos resultados obtidos, resultados de pesquisas 
já realizadas a respeito deste processo;

ampliar a compreensão do fenômeno e oferecer subsídios para uma des-
crição geral do processo do sândi externo e do português falado no sul do 
Brasil.

 Como percebemos comportamentos distintos entre ditongação crescente e 
decrescente, decidimos expor nossos resultados separadamente. Os resultados re-
ferentes ao primeiro processo podem ser encontrados em Brambila (2016).

2. BASES TEÓRICAS

 Abordaremos, mais adiante, o fenômeno da ditongação, em especial da di-
tongação decrescente (V#V). Entretanto, inicialmente, é necessário realizar uma 
revisão de fundamentos de fonologia que envolvem o processo. O primeiro funda-
mento é a concepção de sílaba que adotamos na pesquisa. Seguindo, há considera-
ções da Hierarquia Prosódica e da Fonologia Lexical.
 A sílaba é entendida como um constituinte prosódico com estrutura interna. 
Assim, a sílaba compreende um ataque (A) e uma rima (R), sendo que esta, por 
sua vez, compreende um núcleo (Nu), único elemento obrigatório, em português, e 
uma coda (Co). As sílabas são formadas pelo processo de silabação, que, segundo 
análise de Bisol (1999), é responsável por organizar a sequência dos segmentos em 
sílabas. Seguem as regras que compreendem essa organização: primeiro, há a regra 
de formação do núcleo; depois, a regra de criação do ataque; por fim, a regra de 
criação da coda. Assim, há um ordenamento dessas regras que resulta na estrutura 
final da sílaba.

1 Na dissertação (BRAMBILA, 2015), a análise considerou as variáveis linguísticas desse trabalho e 
também as seguintes variáveis extralinguísticas: sexo, idade e escolaridade.

a)

b)

c)
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 Em relação aos glides e seu lugar na estrutura silábica, assumimos 
que os ditongos crescentes fazem parte de um ataque complexo: quando eu >
quand[we]u ([dw] constitui um ataque complexo, e [e], o núcleo). Já o glide dos 
ditongos decrescentes constitui coda simples – na igreja > n[aj]greja ([a] constitui 
o núcleo e [j] a coda simples) – ou coda complexa – na estrada > n[aj]strada ([a] 
constitui o núcleo e [j] a coda complexa com [s]). Esta abordagem assumida em 
nosso trabalho não é a única possibilidade, já que alguns teóricos assumem que os 
glides podem estar ligados diretamente à vogal, constituindo, junto a ela, o núcleo. 
Para Câmara Jr. (2007 [1970]), por exemplo, a semivogal ocupa, com a vogal, o 
núcleo da sílaba.
 Outras noções importantes a considerar são as de Hierarquia Prosódica e de 
Constituintes Prosódicos. Conforme Bisol (2005), os constituintes são unidades 
definidas prosodicamente que delimitam espaços ou domínios dentro dos quais os 
processos fonológicos podem operar. Há constituintes maiores e constituintes me-
nores. Os constituintes menores se encaixam dentro dos maiores. Os constituintes 
prosódicos se hierarquizam como segue, do maior para o menor:

 Enunciado (U)
 Frase entonacional (I)
 Frase fonológica (ɸ)
 Grupo clítico (C)
 Palavra fonológica (ω)
 Pé (Σ)
 Sílaba (σ)

 A noção de Hierarquia Prosódica se completa com a de Licenciamento Pro-
sódico, que postula que uma unidade prosódica sempre deve fazer parte de outras 
estruturas prosódicas que sejam superiores hierarquicamente a ela. Para exemplifi-
car, consideramos uma relação segmento – sílaba – pé: os segmentos devem estar 
associados a uma sílaba, assim como ela deve estar associada a um pé, ou seja, não 
ficam unidades soltas na representação fonológica.
 Precisamos remeter também ao modelo da Fonologia Lexical (KIPARSKY, 
1982), no que se refere à organização do componente fonológico. Para o modelo, 
esse componente é dividido em dois subcomponentes principais. O Léxico abriga 
todas as regras do nível da palavra e as organiza em estratos (níveis) hierarquiza-
dos. A parte pós-lexical não está ligada à formação de palavras, mas ela é acionada 
depois de as palavras estarem completamente formadas e postas em sentenças. A 
parte lexical apresenta regras morfológicas que constroem a estrutura da palavra 
no léxico e ativam regras fonológicas relacionadas, como as regras de silabação e 
de acento.
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 O processo de silabação, para Bisol (1999), ocorre no nível lexical, no qual 
as palavras são formadas, e segue os fundamentos explicitados acima. No proces-
so derivacional, cada acréscimo de um morfema desencadeia um novo processo 
de silabação. Quando temos um processo de ressilabação, por desestruturação de 
sílaba, ele ocorre pós-lexicalmente, e as condições que regem as regras lexicais 
não o afetam. Analisando as palavras ‘menino’ e ‘amado’, no nível lexical, temos 
a silabação: ‘me.ni.no’ e ‘a.ma.do’. A adjacência das palavras em uma frase pode 
resultar na formação de hiato, no nível pós-lexical. Para evitar esse hiato, ocorre a 
mudança de uma estrutura silábica para uma nova estrutura no nível da frase, com 
a constituição de uma nova sílaba a partir de duas, resultando no processo (variá-
vel) de ditongação: ‘me.ni.n[wa].ma.do’.
 Consideramos relevante a revisão dos fundamentos teóricos acima, porque, 
como veremos na próxima seção, a ditongação em fronteira de palavras é resultado 
de choque nuclear, portanto entre sílabas; e isso envolve reestruturação silábica 
no nível pós-lexical. Além disso, os constituintes prosódicos – em nossa análise, 
acima do nível da palavra fonológica – são fatores de verificação de favorecimento 
ou não dessa reestruturação. A seguir, discutimos a ditongação decrescente.

3. A DITONGAÇÃO DECRESCENTE

 A ditongação decrescente em fronteira de palavras é um dos processos de 
sândi vocálico externo estudados por Bisol (2002). A autora define o fenômeno 
como “um processo de ressilabificação motivado pelo choque de núcleos silábicos 
de palavras diferentes” (BISOL, 2002, p. 231). Portanto, o sândi externo conta 
com choque nuclear que desestrutura a sílaba, e isso gera elementos flutuantes. Es-
tes podem se ressilabificar por três processos: a elisão, por meio do apagamento de 
/a/ como V1; a degeminação, quando há fusão de vogais idênticas; e a ditongação, 
por meio da formação de glide.
 O processo de ditongação forma ditongos a partir da vogal final de um 
vocábulo e da vogal inicial do outro. Nesse caso, nenhum segmento é apaga-
do, diferentemente do que acontece com a elisão e com a degeminação. A di-
tongação resultante pode ser crescente, como no contexto ‘menino estudioso’ >
‘menin[wi]studioso’, ou decrescente, como no contexto ‘menina esperta’ >
‘menin[aj]sperta’. Bisol (2002) observa, na ditongação, o papel da sonoridade. 
Quando na sequência V1#V2, uma das vogais é mais sonora que a outra, em geral, 
é essa vogal que persiste e a outra é transformada em glide.
 Em alguns casos, pode haver contexto em que se aplica tanto a elisão quan-
to a ditongação decrescente. Bisol (1996) traz o seguinte exemplo:
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 menína humílde > meni[nu]milde ~ meni[naw]milde (elisão ou ditongação)

 A ditongação pode ocorrer também no interior de palavras, diferentemente 
da elisão, como segue (COLLISCHONN, 2005):

 ciumento > c[ju]mento ~ c[iw]mento
 peruano > per[wa]no

 A ditongação ocorre desde que atenda aos seguintes fatores: pelo menos 
uma vogal do choque nuclear deve ser alta (restrição segmental), ou uma vogal 
média não-acentuada, que pode tornar-se alta; e pelo menos uma das vogais deve 
ser átona, independentemente da posição da sílaba (restrição rítmica). Seguem 
exemplos (BISOL, 1996) (o símbolo ‘´’ indica vogal em sílaba acentuada):

 (1) vérde amarélo  ver[dja]marelo  (átona+átona)
 (2) está estránho  es[tajs]tranho   (tônica+átona)
 (3) cóme óstra  co[mjos]tra   (átona+tônica)
 (4) reví ísso   *revjisu *revijsu  (tônica+tônica)

 No caso em (1), ambas as vogais são átonas. Nos dois casos seguintes, em 
(2) e (3), pelo menos uma das vogais é átona e pelo menos uma é acentuada. Como 
o caso em (4) não apresenta vogal alta átona, a ditongação é bloqueada.
 A seguir, temos uma representação da ditongação crescente em verde ama-
relo, explicitada por Bisol. Como não foi verificado registro expositivo do proces-
so de choque nuclear e ressilabificação em ditongos decrescentes em Bisol (2002), 
representamos uma estrutura de sílabas encontradas em nossos dados na seção de 
resultados deste capítulo.

Figura 1 – Ditongação

Fonte: Bisol (2002, p. 234)
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 No processo de ditongação, temos o encontro entre as vogais (a). O choque 
entre dois núcleos provoca a desestruturação da sílaba da esquerda e resulta em 
elementos flutuantes (b). O processo de ressilabificação une a consoante ao ataque 
(ou onset (O)) da sílaba formada (c), além de unir a esse onset a vogal – que antes 
era núcleo do segmento silábico desestruturado – a qual não é apagada (d), mas se 
torna glide. 
 Sendo assim, a ditongação como um processo de sândi vocálico externo 
resulta, então, do choque nuclear de palavras diferentes, o que constitui ditongos 
como encontros VG (vogal + glide) ou GV (glide + vogal) na mesma sílaba.

4. REVISÃO DA LITERATURA

 Nesta seção, apresentamos algumas das pesquisas que já foram realizadas a 
respeito do sândi vocálico externo, em especial acerca da ditongação. Os trabalhos 
que serão citados são Bisol (1996), Ludwig-Gayer (2008) e Viana (2009).
 Bisol (1996) utiliza o banco de dados do projeto NURC (Norma Urbana 
Culta) para analisar estatisticamente o fenômeno de sândi vocálico externo (consi-
derando as três realizações: elisão, degeminação e ditongação). Os 15 informantes 
selecionados foram organizados da seguinte forma: três de Porto Alegre (POA), 
três de São Paulo (SP), três do Rio de Janeiro (RJ), três de Salvador (SSA) e três 
de Recife (RE). As entrevistas se apresentavam nas modalidades D2 (diálogo entre 
informantes), DID (diálogo entre documentador e informante), EF (elocução for-
mal) e aulas expositivas ou palestras.
 Na análise, a ditongação apresentou 3032 dados com 1776 aplicações 
(59%). Os fatores selecionados para a ditongação foram contexto fonológico, re-
gião geográfica, domínio prosódico, extensão das palavras, estilo e acento. Apre-
sentamos os dados obtidos na seguinte ordem: contexto fonológico, considerando 
a categoria das vogais envolvidas no processo, domínio prosódico, extensão do 
vocábulo, acento, região geográfica e estilo de fala.
 Quanto ao contexto fonológico, a categoria das vogais envolvidas mostrou 
favorecimento da formação de ditongo quando a primeira vogal é alta, e mostrou 
que, quando a segunda vogal é não-alta, como em ‘pared[i] alta’ (0,68), e quando 
as altas são diferentes, como em ‘cas[u] [i]stranho’ (0,61), há favorecimento na 
formação do ditongo. Os contextos menos favorecedores foram a sequência vogal 
baixa + vogal alta, como em ‘casa usada’ (0,18) – propícia para elisão – e a sequ-
ência de vogais altas idênticas, como em ‘verd[i] [i]scuro’ (0,11) – propícia para 
degeminação. As vogais médias não foram relevantes, e suas ocorrências foram 
baixas em função da elevação da átona final. Bisol infere, sobre a ditongação, o 
seguinte: “é uma regra que tende a ser bastante usada, perdendo em valor de uso 
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somente nos contextos competitivos, onde a elisão ou a degeminação também se 
apresentam como candidatas” (BISOL, 1996, p. 84).
 Nessa análise, foram considerados dois fatores no domínio prosódico: a 
frase (com o grupo clítico) e o enunciado (com a frase entonacional). A ditonga-
ção é mais favorecida na frase (0,52) do que em domínios maiores (0,29). Bisol 
argumenta que o enunciado “oferece menos contextos apropriados, provavelmente 
devido à pausa ou duração interceptoras, que aí se fazem mais frequentes” (1996, 
p. 86).
 No fator extensão do vocábulo na ditongação, percebemos que grupos clí-
ticos com somente uma vogal tendem a ser preservados, como em ‘a esquina’ 
(0,31). A posição do clítico não se mostrou expressiva. Vocábulos de qualquer 
extensão estão mais disponíveis ao processo (0,52). Os fatores analisados nessa 
variável foram (a) qualquer extensão e (b) V + ..., ou seja, considera-se (b) o grupo 
clítico, e (a) os demais contextos.
 No fator acento na ditongação, vemos que, quando uma vogal da sequên-
cia for tônica, o processo é desfavorecido (0,43), independentemente de sua posi-
ção. Quando as duas vogais são átonas, temos relativamente maior favorecimento 
(0,55).
 A região geográfica na ditongação permitiu estabelecer Rio de Janeiro 
(0,70) e Porto Alegre (0,59) como maiores aplicadores do sândi vocálico externo. 
As outras capitais apresentam valores de aplicação mais baixos: Salvador (0,48), 
São Paulo (0,43) e Recife (0,37).
 Por fim, a ditongação em fronteira de palavras é aplicada em qualquer estilo 
de fala, mas, relativamente, a fala livre (diálogo entre informantes e diálogo entre 
documentador e informante) é favorecedora (0,54) em relação à elocução formal 
(0,40).
 Bisol conclui o seguinte sobre a ditongação: 

a ditongação, como os demais processos de sândi, oferece elementos 
para distinguir dialetos. Em termos muito gerais, o português do sul 
distingue-se pelo uso maior do sândi, excluído de São Paulo que, neste 
particular, aproxima-se dos dialetos do norte. Por outro lado, essa aná-
lise mostrou que a atonicidade absoluta é o contexto ideal, até mesmo 
para a ditongação, cuja condição é ser alta e átona uma das vogais da 
sequência. E a unidade morfológica que faz parte de um vocábulo fo-
nológico, constituída apenas de uma vogal, é menos atingida, do que as 
demais combinações, embora não chegue esse contexto a fazer obstácu-
lo. Mas o fato mais importante apontado por esta análise é que os con-
textos em que a ditongação se faz menos presentes são aqueles em que 
a elisão ou a degeminação entram em conflito (BISOL, 1996, p. 89).

 Ludwig-Gayer (2008) realizou uma análise variacionista da elisão, da de-
geminação e da ditongação, separadamente, na cidade de São Borja/RS, contando 
com oito informantes do banco de dados VARSUL. Nas análises de elisão e de 
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degeminação, além das variáveis aplicação e não-aplicação do processo, a autora 
considerou uma terceira variável: a aplicação da ditongação.
 Na análise da ditongação, houve 772 contextos, com 676 casos de não-apli-
cação (87%) e 96 casos de aplicação (12%). O programa utilizado para a análise 
estatística selecionou as seguintes variáveis: extensão do vocábulo, acento, cate-
goria das vogais – posterioridade, domínio prosódico, sexo e escolaridade.
 O fator extensão do vocábulo mostrou favorecimento para ditongação no 
contexto V + V (0,84) e V + qualquer extensão (0,76). Os outros contextos não 
favorecem a ditongação. O fator acento revelou favorecimento nos contextos V tô-
nica + V átona (0,89), V átona + V tônica nuclear (0,71) e vogais tônicas2 (0,70). 
Os contextos V átona + V átona e V átona + V tônica não-nuclear não favorecem 
a ditongação (0,46 e 0,37, respectivamente). A posterioridade das vogais mostrou 
que a sequência frontal + central é favorecedora da ditongação (0,75), em relação 
aos demais contextos: frontal + posterior (0,45), posterior + frontal (0,45) e poste-
rior + central (0,39). No domínio prosódico, o grupo clítico é favorecedor da apli-
cação (0,69), seguido da frase fonológica (0,55), e o enunciado é desfavorecedor 
(0,37). A variável sexo revelou que o feminino é favorecedor da regra (0,58) em 
relação ao masculino (0,43). Por fim, a escolaridade mostrou que o fator primário3 
foi favorecedor (0,56) em relação ao secundário (0,44).
 Em uma segunda rodada, o programa selecionou ainda distância entre os 
acentos, combinação de palavras e informante. A distância de uma sílaba se mos-
tra favorecedora (0,61) em relação a outros contextos: duas sílabas (0,47), acentos 
adjacentes (0,36) e mais de duas sílabas (0,35). Quanto à combinação de palavras, 
a combinação funcional + não funcional favorece mais (0,65) do que a ordem in-
versa (0,33). A última variável, informante, mostrou que há diferenças do uso da 
ditongação entre os informantes analisados.
 Vianna (2009) pesquisou a aplicação/não-aplicação dos três processos de 
sândi externo na cidade de Florianópolis/SC, por meio do banco de dados VAR-
SUL. Sua amostra contou com dezesseis informantes representativos estratificados 
em sexo, escolaridade (ensino fundamental e médio) e idade (entre 25 e 49 anos e 
com mais de 50 anos).
 A ditongação apresentou 2165 contextos, com 725 aplicações (33%). O 
programa selecionou as seguintes variáveis: categoria das vogais – altura, cate-
goria das vogais – posterioridade, extensão dos vocábulos e acento. As variáveis 

3 O resultado encontrado na pesquisa indica que o acento principal não bloqueia a aplicação da ditongação, 
e a autora compara esse comportamento com o trabalho de Mateus e d’Andrade (2000) sobre o Português 
Europeu.
4 Primário se refere aos primeiros anos do atual ensino fundamental, e secundário se refere ao atual ensino 
médio.
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extralinguísticas selecionadas foram idade e informante. Apresentaremos os re-
sultados da autora na seguinte ordem: categoria das vogais – altura, extensão dos 
vocábulos, acento, categoria das vogais – posterioridade, idade e informante.
 Na categoria das vogais – altura, quando a primeira vogal é alta, há favo-
recimento na aplicação da ditongação (0,54) em relação a contextos com a pri-
meira vogal não-alta (0,37). A extensão dos vocábulos mostrou que a combinação 
de monomorfema com palavra de qualquer extensão é favorecedora da aplicação 
da ditongação (0,69), enquanto a combinação de palavras de qualquer extensão 
é neutra (0,46), e a combinação de palavra de qualquer extensão com monomor-
fema é desfavorecedora (0,32). Em relação ao acento, contextos não acentuados 
favorecem a aplicação (0,53); contextos com acento primário são neutros (0,45); 
e contextos com acento principal a desfavorecem (0,19). A categoria de vogais – 
posterioridade teve a seguinte ordem de favorecimento: V frontal + V posterior 
(0,72), V frontal + V central (0,58), V posterior + V frontal (0,52), V posterior + 
V central (0,42), V frontal + V frontal (0,31) e V posterior + V posterior (0,31). 
O fator idade mostrou que os informantes abaixo de cinquenta anos favorecem a 
aplicação (0,55) em relação aos acima dessa idade (0,44). A variável informante 
não permitiu uma homogeneidade entre eles quanto à aplicação.
 Em função de nossa pesquisa tratar de uma análise variacionista da diton-
gação como processo de sândi vocálico externo, retomamos esse processo, apre-
sentando um quadro expositivo com as análises já realizadas e os principais fatores 
que favorecem a sua aplicação, de acordo com cada trabalho. Para isso, delimita-
mos as seguintes pesquisas: Bisol (1996), Ludwig-Gayer (2008) e Vianna (2009).

Quadro 1 – Fatores linguísticos mais favorecedores da ditongação

Dados e fatores Bisol (1996) Ludwig-Gayer 
(2008) Vianna (2009)

Ocorrência
3032 dados com 
1776 aplicações 

(59%)
772 dados com 96 
aplicações (12%)

2165 dados com 
725 aplicações 

(33%)

Amostra
Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, São 
Paulo, Recife e 

Salvador / NURC

São Borja / 
VARSUL

Florianópolis / 
VARSUL

Quantidade de 
informantes 15 8 16

Extensão dos 
vocábulos

Qualquer extensão 
+ qualquer 
extensão

V + V Monomorfema + 
qualquer extensão

Acento Atonicidade 
máxima V tônica + V átona Atonicidade 

máxima
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 Sobre o quadro, vale ressaltar que os espaços vazios podem resultar da não 
seleção da variável pelo programa ou da não consideração da variável pela pesqui-
sadora. Os mesmos grupos considerados nos trabalhos acima tornam-se hipóteses 
para nossa análise da ditongação decrescente.

5. METODOLOGIA

 Por tratarmos de um fenômeno variável, ou seja, sua aplicação não é obri-
gatória, os contextos podem se apresentar com ditongos (‘camis[aw]sada’) ou com 
hiatos (‘camisa usada’). Por ser um fenômeno variável, aplica-se, neste caso, uma 
análise estatística das taxas de aplicação desse fenômeno nos mais diferentes con-
textos. Seguindo o exemplo de outros trabalhos que pesquisaram o fenômeno no 
português brasileiro, utilizamos o modelo quantitativo de regra variável de Labov 
(2008 [1972]). Para tanto, os dados foram obtidos de entrevistas sociolinguísticas, 
em que o informante é estimulado a falar bastante livremente, de forma a que se 
possa observar o emprego do vernáculo. Para a análise dos fenômenos, são identi-
ficados os contextos em que eles potencialmente se realizam, chamados de “ocor-
rências” (tokens):

 família humilde – famíli[aw]milde
 ela ia – ela ia

 Cada ocorrência foi analisada em termos de aplicação ou não aplicação. 
Além disso, analisamos os casos que possam favorecer ou até bloquear o processo. 
Os dois casos acima, por exemplo, tiveram comportamentos diferentes. A análise 
detalhada buscou verificar que fatores podem favorecer a aplicação da ditongação 
no primeiro caso.

Categoria 
das vogais – 

posterioridade
- V frontal + 

V central
V frontal + 
V posterior

Domínio 
prosódico Frase Fonológica Grupo clítico -

Distância entre 
acentos - 1 sílaba -

Combinação de 
palavras - Funcional + 

não-funcional -

Categoria das 
vogais – altura V1 alta - V1 alta
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 Realizamos uma análise binária de aplicação e não-aplicação da ditongação 
decrescente em contexto V#V (considerando a seguinte restrição segmental: pelo 
menos uma vogal da sequência deve ser alta ou com potencial para ser alta). Com 
isso, pudemos analisar frequência de dados e fatores condicionantes (favorece-
dores ou não) para sua aplicação. Depois de registradas as frequências, passamos 
para uma análise binomial, na qual contrastamos um fator com os demais. Segue 
um esquema dessa análise:

aplicação da ditongação decrescente como processo de sândi vocálico ex-
terno (‘na estrada’ > ‘n[aj]strada’);

 não-aplicação do processo / manutenção do hiato.
 
 Nossa primeira hipótese envolve tonicidade, então a primeira variável in-
dependente linguística que apresentamos é o acento. Esse fator está explicitado 
em Bisol (1996; 2002), Tenani (2002; 2004), Collischonn (2012), Ludwig-Gayer 
(2008), Vianna (2009). Por isso, nos mesmos moldes desses trabalhos, analisamos 
os seguintes fatores:

 V tônica + V átona (‘até o’)
 V átona + V tônica (‘leva uma’)
 V átona + V átona (‘vida inteira’)
 V tônica + V tônica (‘é uma’)

 Além desta variável, apresentamos também a variável domínio prosódico. 
Justificamos a escolha em função da seguinte afirmação: “o sândi ocorre com mais 
frequência no domínio frasal do que no domínio do Enunciado” (BISOL, 1996, 
p. 94). Para verificar se a ditongação, em nossa amostra, comporta-se da mesma 
maneira, analisamos os seguintes fatores:

 Grupo clítico (‘na infância’)
 Frase fonológica (‘ia encontrar’)
 Entre frases fonológicas/enunciado (‘ilumina impulsiona’)

 Outra variável que destacamos é extensão do vocábulo. Já que Bisol (1996; 
2002) apresenta a questão do tamanho do vocábulo como condicionante de alguns 
processos, verificamos se a ditongação também pode ser afetada por essa questão. 
Para isso, analisamos os seguintes fatores:

 (C)V + V(C) (‘é um’)
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 (C)V + qualquer extensão (‘na escola’)
 Qualquer extensão + V(C)  (‘cinquenta e’)
 Qualquer extensão + qualquer extensão (‘nunca esqueci’)

 A distância entre acentos foi controlada por Ludwig-Gayer (2008), então 
analisamos os seguintes fatores para verificar sua relevância em nosso fenômeno 
de estudo:

 Acentos adjacentes (‘é uma’)
 1 sílaba (‘era uma’)
 2 sílabas (‘era irmã’)
 + de 2 sílabas (‘ela inventou’)

 Além das variáveis citadas, Ludwig-Gayer (2008), Vianna (2009) e Bisol 
(1996) controlaram a categoria das vogais envolvidas no processo. Nos mesmos 
moldes, analisamos também a altura e a posterioridade, conforme segue:

 Altura
 Alta + alta (‘tu indo’)
 Alta + não-alta (‘tu escreves’)
 Não-alta + alta (‘na igreja’)
 Não-alta + /e/ ou /o/ (‘da empresa’)

 Posterioridade
 Anterior + posterior (‘é uma’)
 Anteriores (‘até iluminar’)
 Posteriores (‘só uma’)
 Posterior + anterior (‘só estudou’)
 Central + posterior (‘era uma’)
 Central + anterior (‘uma igreja’)

 A fim de verificar outros fatores que pudessem influenciar em nosso fe-
nômeno, analisamos as variáveis contexto precedente e contexto seguinte, já que 
outras pesquisas, mesmo com fenômenos distintos do nosso, englobam-nas.

 Contexto Precedente
 Vogal (‘queria uma’)
 Glide (‘distância uma’)
 Consoante (‘estava explicando’)
 Vazio (‘a escola’)
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 Contexto Seguinte
 Vogal (‘ela ia’)
 Consoante (‘queria utilizar’)
 Vazio (‘queria o’)

 Ludwig-Gayer (2008), baseada em trabalhos envolvendo o catalão, contro-
lou a variável combinação de palavras, que se refere ao tipo de palavra, se funcio-
nal ou lexical4. Para poder verificar sua influência em nossa amostra e comparar 
com seus resultados, analisamos os seguintes contextos:

 Funcional + funcional (‘pra um’)
 Funcional + não-funcional (‘a entrada’)
 Não-funcional + funcional (‘comemora o’)
 Não-funcional + não-funcional (‘família humilde’)

 Por fim, a última variável cuja influência pretendemos verificar se baseia 
em Collischonn (2012), que estudou a estrutura silábica de V2 na elisão. Para 
testar essa variável na ditongação, analisamos os seguintes fatores:

 Sílaba leve (‘na igreja’)
 Sílaba pesada (‘na estrada’)

5 A noção de palavra funcional considerou a classe à qual ela pertence. Consideramos como palavras 
funcionais aquelas que pertencem à classe das preposições e das conjunções, por exemplo, e como palavras 
não-funcionais os nomes e os verbos.



99

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

Figura 2 – Variáveis linguísticas

 
 Nossa amostra compreende 16 informantes da cidade de Lages/SC extraí-
dos do conjunto de 24 entrevistas dessa localidade do banco de dados do projeto 
VARSUL. O projeto objetiva a descrição do português falado no sul do país e conta 
com dados coletados nos anos noventa. Muitas pesquisas – em nível de graduação 
e pós-graduação – têm sido feitas desde então para contribuir com a descrição e a 
análise linguística. Quatro universidades integram o projeto que fornece um banco 
de dados de língua falada (fala livre) nos três estados do sul do Brasil (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
 A escolha pela cidade de Lages não foi aleatória. Havia carência de pes-
quisas envolvendo ditongação como processo de sândi vocálico externo nessa 
amostra. Com informações retiradas do próprio site do projeto VARSUL, temos o 
seguinte sobre Lages, nossa comunidade de pesquisa:

Localizada no planalto serrano de Santa Catarina, a região fica situada a 
405km de Florianópolis e a 884m de altitude. Seus limites são: ao norte, 
os municípios de Correia Pinto, Otacílio Costa e São José do Cerrito; ao 
sul, o Rio Grande do Sul (Vacaria e Bom Jesus) e São Joaquim; a leste, 
Bom Retiro e Urubici; e a oeste Campo Belo do Sul.
Em 1767 foi criada a freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Lajes, 
sendo elevada à categoria de vila, pertencente à capitania de São Paulo, 
em 1770, e elevada à categoria de cidade, em 1860. A população inicial 

Acento
V tônica + V átona;
V átona + V tônica;
V átona + V átona;
V tônica + V tônica.

Domínio Prosódico
Grupo Clítico;
Frase fonológica;
Entre frases fonológicas/
enunciado.

Extensão do vocábulo
(C)V + V(C);
(C)V + qualquer 
extensão;
Qualquer extensão + 
V(C);
Qualquer extensão + 
Qualquer extensão.

Distância entre acentos
Acentos adjacentes;
1 sílaba;
2 sílabas;
+ de 2 sílabas.

Altura
Alta + alta;
Alta + não-alta;
Não-alta + alta;
Não-alta + /e/ ou /o/;

Posterioridade
Anterior + posterior;
Anteriores;
Posteriores;
Posterior + anterior;
Central + posterior;
Central + anterior.

Contexto Precedente
Vogal;
Semivogal;
Consoante;
Vazio.

Contexto Seguinte
Vogal;
Consoante;
Vazio.

Combinação de 
palavras
Funcional + funcional;
Funcional + não-
funcional;
Não-funcional + 
funcional;
Não-funcional + não-
funcional.

Estrutura silábica de 
V2
Sílaba leve;
Sílaba pesada.



100

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

da freguesia foi formada principalmente pelos vicentinos, em consequ-
ência do comércio de tropas que vinham do campo de Vacaria (RS) até 
São Paulo e Minas, passando pelos campos de Lages; local que servia 
de pouso para o gado.
As atividades econômicas da região são a agropecuária, como ponto 
forte da economia, e a indústria madeireira5.

 De acordo com o site da Prefeitura de Lages, este é o maior município 
em extensão territorial do estado de Santa Catarina, e é conhecido nacionalmente 
como a Capital do Turismo Rural e a Terra da Festa do Pinhão.
 Das entrevistas que tivemos a oportunidade de ouvir, percebemos, pelas 
falas dos informantes, que seus hábitos têm influência do Rio Grande do Sul, já 
que eles participam de Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), participam de rodas 
de chimarrão e de bailes com estilo gaúcho. Muitos citam a Festa do Pinhão como 
um grande evento da cidade. Além disso, a maioria participa ativamente de grupos 
religiosos. Essas informações ganham importância quando analisamos os contatos 
sociais nestes lugares de encontro (CTG, igreja, roda de chimarrão, baile).
 Ao pesquisarmos no endereço eletrônico do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), temos a população estimada de 157.743 habitantes 
(2018). Encontramos também informações históricas do município. O planalto só 
foi explorado após dois séculos da descoberta do país: Lages (1766). Os homens 
se dedicaram primeiro ao pastoreio, e só muito mais tarde à extração do pinho e 
da erva mate. O povoamento da região foi motivado também pelo comércio de 
gado. Outras informações relevantes disponíveis no site do IBGE dizem respeito 
aos pontos turísticos, que ganham importância em função de Lages atrair muitos 
turistas por suas riquezas e belezas rurais. Dentre os pontos turísticos, destacamos 
Catedral Diocesana, Hotéis Fazenda e de Turismo Rural, monumentos históricos, 
Morro da Cruz, Parque Ecológico, Museus, entre outros6.
 Em relação aos contextos de possível ocorrência da ditongação (V#V), ana-
lisamos por oitiva aqueles em que há pelo menos uma vogal alta (que pode ser alta 
subjacente ou derivada por elevação). Para isso, consideramos as seguintes possi-
bilidades de contextos:

 •  a#i : minha irmã ~ minh[aj]rmã / casa escura ~ cas[aj]scura7

 •  a#u : muita união ~ muit[aw]nião
 •  e#i : você estuda ~ voc[ej]studa
 •  e#u : porque utilizar ~ porqu[ew]tilizar / porque os ~ porqu[ew]s
 •  o#i : to indo ~ t[oj]ndo

6 Fonte: Disponível em: <http://www.varsul.org.br/?modulo=secao&id=1>. Acesso em 15 nov. 2014.
7 Fonte: Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em 20 nov. 2014.
8 Consideramos [i, u] derivados e subjacentes nos contextos listados aqui.
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 •  o#u : to usando ~ t[ow]sando
 •  ɔ#i : só estuda ~ s[ɔj]studa
 •  ɔ#u : só utiliza ~ s[ɔw]tiliza
 •  ɛ#u : é usual ~ [ɛw]sual
 •  ɛ#i : café estragado ~ caf[ɛj]stragado

 Lembramos que nem todos os exemplos dados nos contextos acima fo-
ram retirados de nossa amostra. As etapas da análise compreendem identificação e 
transcrição das ocorrências, codificação e análise estatística de regra variável por 
meio de rodadas uni e multidimensionais no programa GoldVarb (3.0b3) e inter-
pretação linguística dos resultados.
 Segue a estratificação de nossa amostra.

Figura 3 – Estratificação da amostra

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Um contexto em especial chamou a atenção durante a análise em função da 
frequência com que apareceu: a combinação ‘na igreja’. Por esse motivo, resolve-
mos iniciar a análise de resultados trazendo uma possível representação estrutural 
do processo de sândi envolvendo esse contexto.
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Figura 4 – Ditongação decrescente
 
          Na igreja – decrescente

Fonte: Brambila (2015, p. 67)

 Conforme ilustração, o choque nuclear resulta em um elemento flutuante 
(i), que se reorganiza pela ressilabificação para formar uma sílaba com coda, ou 
seja, esse elemento não é apagado, mas torna-se glide.
 Encontramos no total 731 contextos, sendo que destes tivemos 443 aplica-
ções da ditongação decrescente (o que configura 60,6% de aplicação) e 288 não-
-aplicações do processo (39,4%). O programa selecionou as seguintes variáveis 
linguísticas: extensão do vocábulo, distância entre acentos, categoria das vogais 
e peso silábico de V2. Apresentamos os resultados na seguinte ordem: extensão do 
vocábulo, distância entre acentos, categoria das vogais – altura, peso silábico de 
V2, acento8, categoria das vogais – posterioridade.
 Iniciamos apresentando nossos resultados para a variável extensão do vocá-
bulo.

Tabela de resultados 1 – Extensão do vocábulo e ditongação decrescente

Input: 0,614
Significância: 0,012

9 A variável acento não foi selecionada na primeira rodada. Por isso, realizamos outra rodada sem a variável 
distância entre acentos e a variável combinação de palavras.

Extensão do vocábulo Aplicação/
total

% de 
aplicação Peso relativo

(C)V + qualquer extensão (‘na 
escola’) 170/201 84,6 0,743

(C)V + V(C) (‘é um’) 14/21 66,7 0,461

Qualquer extensão + qualquer 
extensão (‘nunca esqueci’) 202/398 50,8 0,401

Qualquer extensão + V(C) 
(‘cinquenta e’) 57/111 51,4 0,387

Total 443/731 60,6
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 A ditongação decrescente tem seu contexto ideal para aplicação em (C)V 
+ qualquer extensão. Além de se mostrar como contexto ideal, também se mostra 
como o único favorecedor do processo, já que outros fatores o desfavorecem. A 
ordem inversa é a que menos favorece a regra.
 Bisol (2002) verificou que a elisão (fenômeno que compete com a ditonga-
ção decrescente em alguns contextos) tem comportamento oposto, já que mono-
morfema + palavra, ou seja, a formação de grupo clítico, desfavorece o processo, 
enquanto a ordem inversa se mostra ideal para sua aplicação. Esses resultados 
sugerem que a ditongação decrescente tende a ocorrer quando a elisão é desfavo-
recida. Não podemos nos aprofundar nessa questão, pois a análise da elisão consi-
dera diversos contextos, não apenas a#V alta, como a ditongação decrescente, mas 
indica-se a questão para análises futuras.
 Apresentamos, agora, a variável distância entre acentos.

Tabela de resultados 2 – Distância entre acentos e ditongação decrescente

Input: 0,614
Significância: 0,012

 A partir dos resultados dessa tabela, conclui-se que o fator distância grande 
entre acentos (com duas ou mais sílabas) é o contexto ideal para a aplicação da 
ditongação decrescente. Vale lembrar também que a Fonologia Métrica considera 
que, nas línguas, a alternância entre sílabas tônicas e átonas é uma tendência (KA-
GER, 2007). Então, quando há contextos sem acento, ou seja, com adjacência de 
duas ou mais sílabas átonas, essas estruturas malformadas tendem a ser resolvidas 
a fim de estabelecer a alternância. Isso corrobora os trabalhos supramencionados, 
que apresentaram esse mesmo comportamento.
 A seguir, abordamos a variável categoria das vogais – altura.

Distância entre acentos Aplicação/
total

% de 
aplicação Peso relativo

2 sílabas (‘era irmã’) 172/241 71,4 0,616

+ de 2 sílabas (‘ela inventou’) 145/198 73,2 0,523

Acentos adjacentes (‘é uma’) 62/136 45,6 0,432

1 sílaba (‘era uma’) 64/156 41,0 0,353

Total 443/731 60,6
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Tabela de resultados 3 – Categoria das vogais – altura e ditongação decrescente

Input: 0,614
Significância: 0,012

 Nos contextos iniciados por V não-alta, temos relativo favorecimento para 
a aplicação da ditongação decrescente. Além disso, ela é mais favorecida quando 
outra regra entra em jogo: a elevação das vogais átonas /e/ ou /o/. O contexto ide-
al para o processo é o de segunda vogal átona (/e/ ou /o/), como encontrado em 
muitos dados de nossa amostra: ‘a escola’, ‘a enxada’, entre outros. Os contextos 
iniciados por V alta inibem muito o processo, com apenas duas aplicações em 61 
contextos. Não foram encontrados dados para o contexto de duas vogais altas.
 Abordamos, agora, a variável peso silábico de V2.

Tabela de resultados 4 – Peso silábico de V2 e ditongação decrescente

Input: 0,614
Significância: 0,012

 Há inversão entre peso relativo e porcentagem. Para resolver o problema 
estatístico, tentamos realizar novas rodadas, com exclusão de diferentes variáveis. 
Entretanto, não obtivemos resultado melhor ou diferente deste. Neste caso, a ob-

Categoria das vogais – altura Aplicação/
total

% de 
aplicação Peso relativo

V não-alta + /e/ ou /o/ (‘da 
empresa’) 218/290 75,2 0,682

V não-alta + V alta (‘na igreja’) 223/380 58,7 0,505

V alta + V não-alta (‘tu 
entendes’) 2/61 3,3 0,023

Total 443/731 60,6

Peso silábico de V2 Aplicação/
total

% de 
aplicação Peso relativo

Sílaba leve (‘na igreja’) 211/378 55,8 0,564

Sílaba pesada (‘na estrada’) 232/353 65,7 0,431

Total 443/731 60,6
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servação dos dados parece se relacionar com a teoria sobre a estrutura silábica. No 
nível lexical, é comum encontrarmos a formação de ditongos quando há sílabas 
leves (‘cabe’ – ‘c[aj]bo’), e é menos comum quando há sílabas pesadas (‘mais’ 
> ‘m[aj]s’). No nível pós-lexical, algumas estruturas silábicas são formadas para 
que hiatos sejam evitados. Percebe-se que sílabas leves tendem a aceitar mais a 
ditongação (V#V) do que sílabas pesadas, o que pode ser explicado pelo fato de 
que sílabas pesadas, tendo a coda já preenchida, poderiam bloquear a entrada de 
um novo elemento vocálico.
 Na tentativa de selecionar a variável acento, realizamos outra rodada sem 
a variável distância entre acentos e a variável combinação de palavras. A seleção 
dessa variável é importante para verificar se o comportamento da ditongação de-
crescente é semelhante ou diferente do comportamento da ditongação crescente 
e do comportamento da ditongação (considerando os dois processos: crescente e 
decrescente). Segue nosso resultado.

Tabela de resultados 5 – Acento e ditongação decrescente

Input: 0,610
Significância: 0,043

 Essa variável revela algo importante que diferencia relativamente a diton-
gação crescente da ditongação decrescente. Para o primeiro processo, o contexto 
de tônica e átona se mostra desfavorecedor (conforme BRAMBILA, 2016). Para a 
ditongação decrescente, esse contexto se mostra ideal para sua aplicação. O con-
texto V átona + V átona também se mostra totalmente favorecedora, enquanto os 
outros contextos se mostram desfavorecedores.
 Por fim, apresentamos nossa última variável: categoria das vogais – poste-
rioridade.

Acento Aplicação/
total

% de 
aplicação Peso relativo

V tônica + V átona (‘só estudou’) 59/83 71,1 0,693

V átona + V átona (‘na estrada’) 280/386 72,5 0,592

Acentos adjacentes (‘é uma’) 62/136 45,6 0,380

V átona + V tônica (‘diferença 
uma’) 42/126 33,3 0,242

Total 443/731 60,6
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Tabela de resultados 6 – Categoria das vogais – posterioridade e ditongação 
decrescente

Input: 0,610
Significância: 0,043
 
 A quantidade de dados envolvendo contextos de duas vogais posteriores e 
de V posteriores + V anteriores não foi tão representativa para a análise, somando 
apenas 12 contextos. Observamos aqui outra diferença entre os processos de diton-
gação. A combinação de V anterior + V posterior é o contexto que mais favorece 
a aplicação da ditongação decrescente (conforme repetitivos exemplos: ‘é uma’, 
‘até uma’). Para a ditongação crescente, a sequência inversa era a mais favorece-
dora (conforme BRAMBILA, 2016). Também se mostraram favorecedores, para a 
ditongação decrescente, os contextos com V1 central. Os outros contextos desfa-
vorecem o processo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Na variável extensão dos vocábulos, o que favorece a ditongação é (C)V 
+ qualquer extensão (‘na escola’). Dos 731 dados totais considerados, 201 casos 
representaram esse contexto, e, desses 201, houve 170 aplicações. Tanto o número 
de casos quanto o número de aplicações foram relativamente grandes.
 Na distância entre acentos, 2 sílabas (‘era irmã’) e mais de 2 sílabas (‘ela 
inventou’) de distância favorecem o processo. Isso corrobora nosso próprio resul-
tado sobre o fator acento, já que atonicidade máxima é o segundo contexto que 
mais favorece a regra.
 A análise da categoria das vogais – altura revelou que os contextos V não-

Categoria das vogais – 
posterioridade

Aplicação/
total

% de 
aplicação

Peso 
relativo

V anterior + V posterior (‘é uma’) 62/76 81,6 0,647

V central + V posterior (‘era uma’) 69/152 45,4 0,541

V central + V anterior (‘uma igreja’) 269/419 70,6 0,522

V anteriores (‘até iluminar’) 12/72 16,7 0,226

V posteriores (‘só uma’) 2/4 50 0,180

V posterior + V anterior (‘só estudou’) 2/8 25 0,179

Total 443/731 60,6
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-alta + /e/ ou /o/ (‘da empresa’) e V não-alta + V alta (‘na igreja’) são favorece-
dores da aplicação. Os contextos com V1 alta inibem o processo e correspondem a 
61 dados com duas ocorrências.
 O peso silábico mostrou favorecimento com sílaba leve (‘na igreja’). Es-
truturas compostas apenas de núcleo tendem a formar mais ditongos do que estru-
turas com núcleo e coda. No nível lexical, a formação de ditongos é bem formada 
quando há sílabas leves, como ‘cabe’ – ‘c[aj]bo’. No nível pós-lexical, algumas 
estruturas silábicas são formadas para que a manutenção do hiato seja evitada, 
possibilitando a existência de estruturas que podem parecer estranhas no nível 
lexical. Por exemplo, a formação de ditongo em ‘mi.nha.ir.mã’ ~ ‘minhajrmã’ foi 
encontrada em nossa amostra, mesmo que, no nível lexical, essa formação não seja 
comum: ‘sa.ir’ > *‘s[aj]r’.
 Na variável categoria das vogais – posterioridade, os contextos que mais 
se mostraram favorecedores foram V anterior + V posterior (‘é uma’), V central 
+ V posterior (‘era uma’) e V central + V anterior (‘uma igreja’). Esses exemplos 
citados foram bastante expressivos em nossa amostra. Casos como ‘era uma’ apre-
sentarem aplicação não era, de certa forma, esperado, já que ‘uma’ tem vogal tô-
nica. Por ser uma palavra funcional, sua tonicidade é enfraquecida. Relacionando 
essa variável ao fator acento, fica a questão de desconsiderar acento nas palavras 
funcionais para próximas pesquisas.
 A variável acento revelou que os contextos V tônica + V átona (‘só estu-
dou’) e V átona + V átona (‘na estrada’) favorecem a aplicação da ditongação 
decrescente. O segundo resultado era esperado, já que os trabalhos mencionados 
neste capítulo apresentaram resultado semelhante. Como nossa pesquisa evidencia 
a ditongação decrescente, a sequência V tônica + V átona é característica desse 
processo, pois na ditongação crescente V1 precisa perder a tonicidade para tornar-
-se glide. Isso revela uma diferença entre os processos.
 Por fim, concluímos que sempre que uma sequência de duas vogais puder 
ser evitada, ela será evitada. O que evidencia essa afirmação são os mais de 60% 
de aplicação da ditongação. Porém, uma sequência de duas vogais não é evitada 
quando as duas forem tônicas, porque vogais tônicas portam uma informação lexi-
cal, o acento; se elas se transformarem em glides, não podem mais portar acento. 
Então, a tendência é que as vogais tônicas não cedam à pressão para tornarem-se 
glides.
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Haplologia em Lages/SC: 
variação e efeitos
lexicais

Débora Heineck
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Luiz Carlos Schwindt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. INTRODUÇÃO

 O fenômeno da haplologia é, segundo Crystal (2000 [1985], p. 137), 
“a omissão de alguns dos sons que ocorrem em uma sequência de articulações 
semelhantes”. O termo foi inicialmente utilizado nos estudos diacrônicos 
e, posteriormente, passou também a caracterizar fenômenos sincrônicos. A 
haplologia pode ser morfológica, quando uma das sílabas repetidas é suprimida 
no processo de composição ou derivação (CÂMARA JR., 1984, p. 134), como em 
‘tragicômico’ (‘trágico’ + ‘cômico’) e ‘semínima’ (‘semi-’ + ‘mínima’), ou pode ser 
sintática, quando há a omissão de uma sílaba que se encontra repetida em palavras 
adjacentes na frase, como se vê em (1). Este trabalho focaliza particularmente a 
análise sincrônica da haplologia sintática, ou seja, o processo de redução de uma 
sequência de duas sílabas semelhantes em uma sílaba só, no contexto de fronteira 
de palavra.

(1) ‘bastante tempo’ > ‘bastan tempo’
 ‘dentro do mato’ > ‘den do mato’
 ‘vontade de estudar’ > ‘vonta de estudar’

 A haplologia é um fenômeno variável e, de acordo com levantamentos já 
feitos sobre o processo (BATTISTI, 2004; LEAL, 2012), apresenta uma média 
geral de aplicação em torno de 20% no português brasileiro (PB). Estudos ante-
riores também mostram que o fenômeno não é meramente resultado de realização 
fonética coarticulatória, mas um fenômeno de fala conectada, regido por informa-
ções estruturais da língua, o que inclui propriedades de natureza fonológica. Nesse 
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sentido, por ser um fenômeno da fala, dados linguísticos coletados em situação de 
entrevista sociolinguística, como os analisados nesse trabalho, se prestam espe-
cialmente para sua observação. 
 Nesse sentido, seguindo os pressupostos da Teoria de Variação e Mudan-
ça Linguística (LABOV, 2008 [1972]; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 
[1975]), este trabalho objetiva descrever e analisar os padrões que regem a haplo-
logia e compreender quais os fatores linguísticos e extralinguísticos que podem ou 
não influenciar a aplicação do fenômeno. A análise foi feita a partir de dados de 
fala de entrevistas sociolinguísticas. Os dados nos quais se baseia a análise foram 
retirados de entrevistas da amostra de Lages/Santa Catarina do banco de dados 
do Projeto VARSUL1. Para a descrição do fenômeno, realizou-se uma análise es-
tatística, na qual se verificaram probabilidades de aplicação da haplologia na fala 
de Lages a partir do exame de fatores sociais (como sexo, idade e escolaridade), 
prosódicos (como acento, tipo de sílaba e número de sílabas) e segmentais (como 
propriedades articulatórias dos segmentos envolvidos e a maior ou menor simila-
ridade entre eles). Além disso, na etapa mais recente, realizamos uma análise de 
frequência lexical, a fim de verificar se itens lexicais em específico são favorecidos 
em relação ao processo por serem mais ou menos frequentes.
 Esse trabalho tem o objetivo de contribuir para um entendimento mais am-
plo do fenômeno da haplologia em língua portuguesa, acrescentando informações 
aos levantamentos já realizados ou confirmando observações desses levantamentos 
(TENANI, 2003; BATTISTI, 2004, 2005; PAVEZI, 2006; LEAL, 2012). Além dis-
so, pretende-se dar continuidade à análise desenvolvida a respeito de fenômenos 
de sândi na comunidade de Lages/SC, como, por exemplo, a ditongação (BRAM-
BILA, 2015) e a elisão (COLLISCHONN, 2012), de forma a fornecer um quadro 
mais completo desse aspecto da fonologia nessa comunidade. Como terceiro ob-
jetivo, buscamos contribuir sobre a interpretação fonológica da haplologia e sobre 
sua proximidade ou distanciamento em relação aos demais processos de sândi2.
 Nas seções seguintes apresentamos brevemente alguns resultados de tra-
balhos já feitos a respeito do fenômeno da haplologia (seção 2), a metodologia 
empregada nesse trabalho (seção 3), a análise e discussão dos resultados obtidos 
na análise estatística (seção 4) e, por fim, nossas conclusões e perspectivas de con-
tinuidade (seção 5).

1 Variação Linguística na Região Sul (http://www.varsul.org.br/).
2 Esse trabalho dá sequência a uma pesquisa inaugurada em período de iniciação científica, em parceria 
com Gisela Collischonn e Luiz Carlos Schwindt, que resultou em um Trabalho de Conclusão do Curso de 
Licenciatura em Letras (HEINECK, 2016), e pretende aprofundar questões levantadas nesses trabalhos 
anteriores.
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2. ESTUDOS SOBRE HAPLOLOGIA NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO

 Tenani (2003) realizou um estudo sobre a haplologia a partir de um experi-
mento com sentenças lidas e teve como objetivo analisar o papel dos domínios pro-
sódicos na aplicação do processo. A autora constatou que, em relação ao contexto 
acentual, o fenômeno é bloqueado quando a primeira sílaba da sequência for acen-
tuada (ex.: ‘Didi ditou’), o que parece ser uma evidência de que é a primeira sílaba 
do contexto que é apagada. Quanto aos domínios prosódicos, a pesquisa constata 
que a aplicação da haplologia é sensível à estrutura prosódica. Segundo a autora, o 
processo não é bloqueado por nenhuma das fronteiras superiores à palavra prosó-
dica. Entretanto, seus resultados mostram que quanto mais alto o domínio, menor a 
ocorrência do fenômeno. O domínio preferencial para a haplologia seria, segundo 
essa constatação, a frase fonológica. 
 Battisti (2004, 2005) trata do fenômeno da haplologia a partir de entrevistas 
de Porto Alegre do Projeto VARSUL. A análise realizada em Battisti (2004) parece 
confirmar que a semelhança entre sílabas é um fator relevante para a aplicação da 
haplologia. Na perspectiva da Teoria da Otimidade (TO), a autora defende que o 
fator que determina o apagamento é uma restrição contrária à existência de seg-
mentos idênticos – ou muito semelhantes – em sequência (Obligatory Contour 
Principle – OCP). A dominância dessa restrição em relação a restrições de fideli-
dade ao input explica o apagamento.
 Battisti (2005) promove uma análise de regra variável do fenômeno com 
os dados de entrevistas sociolinguísticas. Nesse estudo, duas variáveis são sele-
cionadas como relevantes para a aplicação da haplologia: qualidade das vogais 
e posição em relação à frase fonológica. Em relação à qualidade das vogais, a 
constatação é de que contextos com sílabas com a mesma vogal favorecem a apli-
cação do fenômeno enquanto contextos com sílabas com vogais diferentes a desfa-
vorecem. A partir desses resultados, a autora afirma que “mais do que a qualidade 
da vogal, o aspecto fundamental envolvendo vogais no que tange à haplologia é a 
similaridade das sílabas em sequência” (BATTISTI, 2005, p. 83). No que diz res-
peito à variável posição em relação à frase fonológica, os resultados apontam que 
o contexto favorecedor à aplicação da regra é o interior da frase fonológica e que 
há desfavorecimento entre frases fonológicas.  
 Pavezi (2006) realiza uma pesquisa com dados de fala dos bancos de da-
dos NURC-SP3 e IBORUNA-SJRP4, com informantes da capital, São Paulo, e do 

3 Estudo da norma urbana culta da cidade de São Paulo (http://dlcv.fflch.usp.br/node/81).
4 Banco de dados Iboruna: amostras eletrônicas do português falado no interior paulista (http://www.
iboruna.ibilce.unesp.br/).



112

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

interior, São José do Rio Preto, respectivamente, e faz uma análise dos contextos 
prosódicos relevantes para a aplicação da haplologia. A autora verificou que a ha-
plologia é bloqueada em dois contextos. O primeiro contexto de bloqueio acontece 
quando há uma sequência de sílabas com um monomorfema ‘de’ + item lexical 
(ex.: ‘com a intenção de depois prestar concurso’). O segundo contexto de blo-
queio é quando se identifica pausa entre as sílabas candidatas, pois pausas seriam 
responsáveis por desfazer a adjacência entre os segmentos e impedir a aplicação da 
regra. No que diz respeito aos domínios prosódicos, Pavezi encontrou resultados 
semelhantes aos de Tenani (2002), isto é, quanto mais alta for a fronteira, menor 
é a aplicação da haplologia, sendo o domínio mais produtivo para a aplicação do 
fenômeno o da frase fonológica.
 Leal (2012) analisa o fenômeno da queda de sílabas em duas cidades do 
interior de São Paulo, Capivari e Campinas, também na perspectiva de regra va-
riável. Dentre suas conclusões, destaca-se que, diferentemente de Battisti (2005), 
a igualdade entre vogais não se mostrou relevante para a aplicação do processo e, 
ainda, que parecem ser as características da primeira vogal que mais influenciam 
a queda. Quanto à estrutura silábica, verificou que as sílabas pesadas inibem a 
aplicação do fenômeno, em oposição às leves, que o favorecem. Os resultados 
relacionados à estrutura métrica mostraram que, quando a queda resulta em uma 
sequência na qual os acentos se alternam entre fortes e fracos, o apagamento é 
favorecido. Já quando o apagamento resulta em um choque de acentos, a queda é 
inibida. Isso mostra que a aplicação (ou não) da queda decorre de uma otimização 
rítmica.
 Os estudos apresentados nesta seção serviram como base para a elaboração 
das nossas questões norteadoras e para a elaboração da nossa metodologia e são 
contrastados, na medida do possível, aos nossos resultados. 
 Algumas das questões que norteiam o nosso trabalho, buscando verificar 
em Lages o que já se constatou para haplologia em outras comunidades (TENANI, 
2003; BATTISTI, 2004; BATTISTI, 2005; PAVEZI, 2006; LEAL, 2012), são:

 (i) Qual o papel de fatores segmentais para o processo? Há alguma conso-
ante e/ou vogal que favorece/inibe o processo?
 (ii) A semelhança ou distinção entre as sílabas pode ter alguma influência na 
aplicação da haplologia?
 (iii) Qual o papel de fatores prosódicos, como o acento, o tipo de sílaba e o 
número de sílabas?
 (iv) Que tipo de estrutura prosódica favorece/inibe o processo?
 (v) A frequência lexical tem algum papel na aplicação da haplologia?
 (vi) Os fatores sociais, como sexo, idade e escolaridade, influenciam o pro-
cesso?
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3. METODOLOGIA

 Os dados que discutimos neste texto foram levantados em entrevistas so-
ciolinguísticas de informantes da amostra de Lages do banco de dados do Projeto 
VARSUL. Trata-se de banco constituído nos anos 1990, integrado por entrevistas 
de 12 cidades dos três estados da região sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. As 16 entrevistas utilizadas neste trabalho foram extraídas de 
um total de 24 que compõem o corpus da localidade de Lages/SC. Cada entrevista 
tem cerca de 60 minutos, e os informantes estão estratificados por sexo, idade e 
escolaridade:

 (i) sexo – masculino/feminino;
 (ii) idade – menos de 50 anos/mais de 50 anos5; 
 (iii) escolaridade – primário/secundário6.

 Os 16 informantes, 8 homens e 8 mulheres, foram distribuídos da forma que 
segue.

Quadro 1 – Distribuição dos informantes segundo estratificação social

 Nas entrevistas, foram coletadas somente ocorrências (contextos) em que as 
consoantes fossem oclusivas alveolares, ou seja, sequências de palavras com /t/ e 
/d/ adjacentes, como podemos ver nos exemplos a seguir.

(2) ‘mui[t]o [d]iferente’
 ‘comi[d]a [t]ípica’
 ‘mui[t]o [t]empo’
 ‘vonta[d]e [d]e estudar’

5 A idade mínima do corpus do VARSUL é 25 anos de idade.
6 Primário equivale a até 4 anos de escolaridade e secundário a 9 ou mais anos.

Menos de 50 anos Mais de 50 anos

Primário Secundário Primário Secundário

Masculino 2 2 2 2

Feminino 2 2 2 2
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 Tendo como base os resultados de Tenani (2003), que constatou o bloqueio 
da haplologia quando a primeira sílaba do contexto era acentuada, decidiu-se res-
tringir a coleta a contextos nos quais a primeira sílaba é desacentuada, não impor-
tando o acento das sílabas adjacentes. 
 Também restringimos nossa coleta a palavras com, no mínimo, duas sílabas 
para a primeira posição do contexto. Essa restrição foi baseada na constatação 
de Pavezi (2006) de que há bloqueio na haplologia quando há um morfema ‘de’ 
isolado na primeira posição do contexto. Portanto, além do monomorfema ‘de’, 
excluímos também palavras que não possuem um mínimo de duas sílabas, o que 
inclui vocábulos como ‘do’ e ‘da’, que não são monomorfêmicos.
 A variável dependente é binária: aplicação (apagamento da sílaba) e não 
aplicação (permanência da sílaba), e se restringe, portanto, a contextos com con-
soantes oclusivas alveolares, nos quais a primeira sílaba do contexto deve ser de-
sacentuada, e a contextos nos quais a primeira palavra tenha, no mínimo, duas 
sílabas.
 Na sequência, descrevemos as variáveis independentes controladas no tra-
balho.

3.1. Variáveis independentes
3.1.1. Variáveis independentes linguísticas

 Para a definição das variáveis linguísticas, foram levados em conta proce-
dimentos metodológicos utilizados em pesquisas anteriores sobre o fenômeno da 
haplologia, particularmente Battisti (2004, 2005) e Leal (2012), possibilitando, 
dessa forma, comparações com os nossos resultados e os das diferentes pesquisas 
sobre o fenômeno em outras amostras. As variáveis linguísticas são contexto seg-
mental consonantal, contexto segmental vocálico, igualdade de segmentos, núme-
ro de sílabas da primeira palavra, estrutura silábica, estrutura métrica, estrutura 
prosódica, posição da palavra (primeira e segunda).
 Visto que nossa pesquisa se propõe a analisar somente consoantes oclusivas 
alveolares (/t/ e /d/), na variável contexto segmental consonantal, classificamos as 
consoantes do contexto analisado quanto ao seu vozeamento. 

 T + T   ‘mui[t]o [t]empo’
 D +D  ‘vonta[d]e [d]e estudar’
 T + D  ‘ros[t]o [d]a moça’
 D + T  ‘meu mari[d]o [t]rabalhava’
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 Na variável contexto segmental vocálico, a primeira e a segunda vogais do 
contexto foram codificadas quanto à posição de seus articuladores, verificando se 
eram vogais coronais (/i/, /e/, /ɛ/), dorso-labiais (/u/, /o/, /ɔ/) ou dorsais (/a/).

 Com o grupo igualdade de segmentos, objetiva-se verificar se sílabas iguais 
podem ter uma maior propensão ao apagamento. Controla-se, aqui, tanto a igual-
dade entre as consoantes que abrem essas sílabas quanto entre suas vogais7, bem 
como a combinação desses fatores, o que resulta no arranjo de fatores a seguir.

 Além de grupos relacionados a fatores segmentais, analisamos variáveis 
relacionadas a fatores prosódicos. Iniciamos pelo número de sílabas da primeira 
palavra. Aqui, procuramos verificar se o tamanho da palavra sujeita ao apagamen-
to interfere na aplicação do processo. Sendo esse um processo silábico, o tamanho 
da palavra foi contabilizado a partir do número de sílabas. O grupo foi dividido nos 

7 As vogais eram consideradas iguais quando faziam parte da mesma classificação exposta na variável 
contexto segmental vocálico: vogais coronais (/i/, /e/, /ɛ/), dorso-labiais (/u/, /o/, /ɔ/) ou dorsais (/a/). Para 
realizar essa classificação, levamos em conta a transcrição da entrevista do Banco VARSUL. Não fez-se 
uma análise da realização fonética dessas vogais.

duas vogais coronais ‘vontad[e] d[e] estudar’
duas vogais dorso-labiais ‘vêm tud[o] d[o] meio de comunicação’
duas vogais dorsais ‘mais cert[a] d[a]quilo que eu queria’
coronal + dorso-labial ‘ant[e]s d[o] casamento’
coronal + dorsal ‘saudad[e] d[a] mãe’
dorso-labial + coronal ‘assistind[o]  t[e]levisão’
dorso-labial + dorsal ‘fund[o] d[a] lavoura’
dorsal + coronal ‘um bait[a] d[e] um pé’
dorsal + dorso-labial ‘entrad[a] d[o] ano novo’

consoantes iguais, vogais iguais ‘vi[da] [da] gente’

consoantes iguais, vogais diferentes ‘fun[do] [da] lavoura’

consoantes diferentes em 
[vozeamento], vogais iguais ‘mor[te] [de]le’

consoantes diferentes em 
[vozeamento], vogais diferentes ‘mui[to] [di]fícil’
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fatores que seguem.

 Controlamos também o papel da estrutura silábica. Para tanto, dividimos 
os dados em dois grupos: estrutura silábica da primeira palavra e estrutura silá-
bica da segunda palavra. Pretendemos verificar se algum tipo de estrutura pode 
favorecer, inibir ou até bloquear a aplicação do fenômeno.

 No grupo estrutura métrica, levou-se em conta, para a primeira palavra do 
contexto, desde o acento primário até o final da palavra e, como dito anteriormen-
te, desconsideraram-se contextos em que a primeira palavra fosse oxítona. Temos, 
portanto, as seguintes possibilidades para a primeira palavra: uma sílaba forte se-
guida de duas fracas [x  •  •] e uma sílaba forte seguida de uma fraca [x  •]. Para a 
segunda palavra, levamos em conta somente o acento da primeira sílaba, verifican-
do se esta sílaba portava acento primário [x] ou secundário8 [y],  era clítico [c] ou 
era fraca [•]. Combinando todas essas possibilidades de acentos da primeira e da 
segunda palavras, temos os fatores que seguem para essa variável.
 

8 Para determinar a presença ou ausência do acento secundário, foi feito, em um primeiro momento, 
um levantamento dos dados em que poderia haver um acento secundário. Depois disso, devido à pouca 
quantidade de dados, a presença ou ausência do acento foi determinada de oitiva.

2 sílabas ‘per.to da companhia’

3 sílabas ‘ci.da.de de Lages’

4 ou mais sílabas ‘muito in.te.li.gen.te também’

sílaba CV ‘per[to]CV da Companhia’ ‘vontade CV[de] estudar’

sílaba CVC ‘par[tes]CVC do mundo’ ‘muito CVC[tem]po’

sílaba CCV ‘den[tɾo]CCV da religião’ ‘meu marido CCV[tɾa]balhava’

[x  •  •  #  •] lapso de 3 sílabas ‘qui.LÔ.me.tros.da.QUI’

[x •  •  #  c] lapso de 3 sílabas (última é clítico) ‘GRÁ.vi.da.da.Ângela’

[x •  •  #  y] 2 sílabas fracas entre um acento 
primário e um secundário ‘MÉ.ri.to.di.fe.REN.te’

[x •  •  #  x] 2 sílabas fracas entre 2 fortes ‘GRÁ.vi.da.DE.le’
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 No grupo estrutura prosódica, consideramos trabalhos anteriores, como os 
de Battisti (2004), Pavezi (2006) e Leal (2012), que nos moveram a examinar se 
um determinado nível da hierarquia prosódica é capaz de bloquear o processo e, 
ainda, se o nível da frase fonológica é de fato o mais propenso ao apagamento. 
Para isso, seguimos os moldes adotados por Leal (2012).

 Por fim, analisamos a relação entre a aplicação da haplologia e a frequên-
cia de tokens. A frequência de tokens (frequência de ocorrência) refere-se, segun-
do Cristófaro Silva e Oliveira (2004, p. 657), “à frequência de uma determinada 
unidade, usualmente a palavra, em um determinado corpus”. Este tipo de análise 
permite, assim, verificar se é a palavra, mais do que a sequência sonora, que está 
sujeita à aplicação da haplologia. Neste estudo, por se tratar de uma análise bastan-
te preliminar sobre frequência lexical, consideramos a frequência de tokens intra-
-amostra, isto é, controlamos as ocorrências da primeira e da segunda posição dos 
contextos e submetemos essa quantificação a uma rodada estatística de variáveis 
aleatórias.

3.1.2. Variáveis independentes extralinguísticas

 Seguindo a estratificação do corpus do Banco VARSUL, analisamos as va-
riáveis sexo, idade e escolaridade. Para esta análise, selecionamos os seguintes 
fatores para essas variáveis:

[x  •  #  •] lapso de 2 sílabas ‘di.fe.REN.te.da.QUI’

[x  •  #  c] lapso de 2 sílabas (última é clítico) ‘von.TA.de.de.estudar’

[x •  #  y] 1 sílaba fraca entre um acento 
primário e um secundário ‘MUI.to.di.fe.REN.te’

[x  •  #  x] 1 sílaba fraca entre 2 fortes ‘a.mi.ZA.de.DE.les’

Entre frases entoacionais ‘já tinha conhecimento,] I [daí, né’

Entre frases fonológicas ‘a gente] ϕ [descia o morro’

Entre grupos clíticos (dentro da frase 
fonológica reestruturada) ‘a vontade] C [de descansar’
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Quadro 2 – Variáveis sociais e seus fatores

 A partir das variáveis linguísticas e extralinguísticas apresentadas, os dados 
foram codificados e, então, foram realizadas análises de regra variável pelo progra-
ma Rbrul9.
 Segue, abaixo, um quadro resumido dos grupos de fatores analisados.

Quadro 3 – Sumário do envelope de variação

9 Software livre (JOHNSON, 2017).

Sexo Idade Escolaridade

Masculino Mais de 50 anos Primário

Feminino Menos de 50 anos Secundário

Variáveis Fatores
Linguísticas

Contexto segmental 
consonantal

TT
DD
TD
DT

Contexto segmental 
vocálico

2 Coronais
2 Dorso-labiais

2 Dorsais
Coronal + dorso-labial

Coronal + dorsal
Dorso-labial + coronal
Dorso-labial + dorsal

Dorsal + coronal
Dorsal + dorso-labial

Igualdade de segmentos

Consoantes iguais, vogais iguais
Consoantes iguais, vogais 

diferentes
Consoantes diferentes em 

[vozeamento], vogais iguais
Consoantes diferentes em 

[vozeamento], vogais diferentes
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Número de sílabas da 
primeira palavra

2 sílabas
3 sílabas

4 sílabas – ou mais

Estrutura silábica da 
primeira palavra

CV
CVC
CCV

Estrutura silábica da 
segunda palavra

CV
CVC
CCV

Estrutura métrica

[ x   •   •   #   • ]
[ x   •   •   #   c ]
[ x   •   •   #   y ]
[ x   •   •   #   x ]

[ x  •  #  • ]
[ x  •  #  c ]
[ x  •  #  y ]
[ x  •  #  x ]

Estrutura prosódica

Entre frases entoacionais
Entre frases fonológicas

Entre grupos clíticos (dentro da 
frase fonológica reestruturada)

Palavras Primeira posição do contexto
Segunda posição do contexto

Extralinguísticas
Sexo Masculino

Feminino

Idade Mais de 50 anos
Menos de 50 anos

Escolaridade Primário
Secundário

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

 Nos dados observados das 16 entrevistas de Lages/SC do banco VARSUL, 
foram levantados 1367 contextos e observamos a aplicação da haplologia em 364 
contextos, resultando em um percentual de aplicação de 26,7%, como apresentado 
no gráfico a seguir.
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Gráfico 1 – Resultados gerais de aplicação da haplologia

 O percentual de aplicação observado na nossa amostra superou resultados 
de pesquisas anteriores, como de Battisti (2004), em que o percentual foi de 21%, 
e de Leal (2012), que, para a queda da sílaba, encontrou um percentual de 21,1%.
 Na análise de regra variável com o programa Rbrul, o grupo igualdade 
entre segmentos foi retirado da análise, pois foi identificado um problema de or-
togonalidade entre esse grupo e os grupos dos contextos segmentais vocálico e 
consonantal. Foi feita, então, a análise de regra variável a partir de uma rodada de 
efeitos mistos, com o programa Rbrul. Os grupos palavra na primeira posição e 
palavra na segunda posição foram rodados como variáveis aleatórias. O programa 
selecionou nove variáveis como sendo as de maior relevância para a aplicação 
da haplologia: sete variáveis linguísticas e duas sociais. As variáveis linguísticas 
selecionadas foram, na sua ordem de seleção pelo programa, palavra na primeira 
posição, palavra na segunda posição, contexto segmental vocálico, contexto seg-
mental consonantal, estrutura métrica, estrutura silábica da primeira palavra e 
estrutura silábica da segunda palavra. As variáveis sociais sexo e escolaridade 
foram as últimas a serem selecionadas.
 A seguir, apresentamos os resultados para cada uma das variáveis selecio-
nadas pelo programa.
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4.1. Variáveis linguísticas
4.1.1. Palavra na primeira posição

 A primeira variável selecionada pelo programa foi palavra na primeira posi-
ção. O programa apresenta as frequências e p-valores para todos os itens lexicais, 
mas, por uma questão de espaço e relevância, apresentamos, abaixo, as frequências 
e os p-valores obtidos apenas para as primeiras vinte palavras selecionadas. 
 

Tabela 1 – Resultados para palavra na primeira posição (20 primeiras)

Input: 0,14
Significância: 4.03e-06
 

Ocorrência % Peso Relativo

dentro 27/66 40,9 0,713

festa 14/49 28,6 0,709

baita 3/5 60 0,671

perto 15/32 46,9 0,664

estrada 3/4 75 0,658

lado 9/13 69,2 0,653

gosta 3/9 33,3 0,649

gosto 11/29 37,9 0,643

vontade 12/20 60 0,628

pode 6/9 66,7 0,616

decerto 2/2 100 0,612

nada 3/13 23,1 0,596

praticamente 2/3 66,7 0,587

realidade 3/4 75 0,587

fundo 3/4 75 0,583

metro 2/4 50 0,581

gente 42/149 28,2 0,58

servido 2/2 100 0,58

costas 2/2 100 0,577

juventude 1/1 100 0,577

TOTAL 364/1367 26,7



122

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

 Verifica-se, aqui, que, entre os vinte itens lexicais selecionados como mais 
relevantes para a aplicação do processo de haplologia, ou seja, que apresentaram 
os maiores valores para o peso relativo, dez desses itens também estavam entre os 
mais frequentes10 de modo geral na amostra, independentemente da aplicação. As 
palavras negritadas na tabela 1 são as palavras que estão entre as mais frequentes 
de nosso corpus. A palavra com maior peso relativo, ‘dentro’ (p = 0,713), é a ter-
ceira palavra mais frequente do corpus. ‘Festa’, a palavra com o segundo maior 
peso relativo (p = 0,709), está na quarta posição na escala de frequência do corpus. 
Já a palavra mais frequente do nosso corpus – ‘gente’ – também está entre os 20 
itens mais relevantes, com um peso relativo um pouco acima do neutro (p = 0,58). 
Esses resultados sugerem haver, portanto, alguma relação entre a frequência da 
primeira palavra do contexto e a aplicação do fenômeno da haplologia.

4.1.2. Palavra na segunda posição

 O segundo grupo selecionado foi palavra na segunda posição. Na tabela 
abaixo, novamente por uma questão de espaço e relevância, apresentamos os re-
sultados dos primeiros dez fatores deste grupo.

Tabela 2 – Resultados para palavra na segunda posição (10 primeiras)

10 Por se tratar de uma análise de frequência intra-amostra, a frequência das palavras foi calculada 
manualmente.

Ocorrência % Peso Relativo

dá 1/7 14,3 0,5

dádiva 0/1 0 0,5

dúvida 0/1 0 0,5

da 47/140 33,6 0,5

daí 1/11 9,1 0,5

dada 0/1 0 0,5

dali 1/1 100 0,5

dança 0/2 0 0,5

dançando 0/1 0 0,5
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dançar 0/1 0 0,5

TOTAL 364/1367 26,7

Input: 0,14
Significância: 4.03e-06

 Nesta variável, verificamos que a porcentagem de aplicação é, em sua 
maioria, alta para as palavras mais frequentes do nosso corpus, como vemos na 
tabela abaixo, na qual apresentamos as dez palavras mais frequentes do corpus e o 
percentual de aplicação para cada uma.

Tabela 3 – Percentual de aplicação das palavras mais frequentes do corpus

 Apesar de os percentuais de aplicação serem altos, o peso relativo se man-
tém neutro (p = 0,5) para todos os itens lexicais neste contexto da segunda palavra. 
Se compararmos os resultados da variável palavra na primeira posição, parece 
que a frequência da primeira palavra do contexto é mais relevante para a aplicação 
do fenômeno do que a frequência da segunda palavra do contexto. Isto poderia ser 
um ponto a favor da hipótese de que são as características da primeira sílaba do 
contexto que mais importam para o processo, pois seria essa sílaba a ser apagada 
na haplologia.

Ocorrência %

de 444 30

do 167 30

da 140 33

tem 80 25

também 65 29

tinha 35 33

dele 20 5,3

tempo 20 5

tudo 19 21

dia 17 5,9

difícil 15 6,7
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 Consideramos, contudo, como afirmamos anteriormente, preliminar o exer-
cício de exame de frequência lexical praticado neste trabalho, com pontos sujei-
tos a falseamento. Um primeiro ponto a ser falseado diz respeito à definição de 
frequência intra-amostra de que nos valemos. O uso de um corpus de referência, 
com grande volume de dados, pode dizer se as características das entrevistas so-
ciolinguísticas podem induzir ou não o emprego de determinados itens lexicais. 
Outro ponto a explorar é o cruzamento de frequência lexical com outros grupos de 
fatores, como classe gramatical. Philips (2001) propõe, nesse sentido, que classe 
gramatical tem precedência sobre frequência em se tratando de fenômenos de re-
dução. Segundo a autora, palavras funcionais são mais frequentes e também mais 
suscetíveis à redução. Sua incidência maior ou menor na primeira ou segunda posi-
ções pode estar, por isso, relacionada a seu maior ou menor índice de apagamento. 

4.1.3. Contexto segmental vocálico

 O terceiro grupo selecionado pelo programa foi o contexto segmental vocá-
lico. Seguem, abaixo, os resultados para este grupo.
 

Tabela 4 – Resultados para contexto segmental vocálico

Ocorrência % Peso Relativo
2 coronais 

‘vontade de estudar’ 90/282 31,9 0,648

dorso-labial + dorsal 
 ‘fundo da lavoura’ 49/137 35,8 0,629

2 dorso-labiais 
‘vêm tudo do meio de 

comunicação’
38/116 32,8 0,623

coronal + dorsal 
‘saudade da mãe’ 29/104 27,9 0,565

dorso-labial + coronal 
‘assistindo televisão’ 101/389 26 0,564

coronal + dorso-labial 
‘antes do casamento’ 17/70 24,3 0,515

2 dorsais 
‘mais certa daquilo que eu 

queria’
11/52 21,2 0,411

dorsal + dorso-labial  
‘entrada do ano novo’ 13/74 17,6 0,331
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dorsal + coronal 
‘um baita de um pé’ 16/143 11,2 0,239

TOTAL 364/1367 26,7

Input: 0,14
Significância: 4.03e-06

 O contexto mais favorecedor ao apagamento é o com duas vogais coro-
nais (p = 0,648), seguido pelos contextos com dorso-labial + dorsal e com duas 
dorso-labiais (respectivamente, p = 0,629 e 0,623). O apagamento ainda é favo-
recido nos contextos com coronal + dorsal (p = 0,565) e dorso-labial + coronal (p 
= 0,564). Se houver uma vogal coronal seguida de uma dorso-labial, o resultado 
aproxima-se da neutralidade (p = 0,515). Todos os contextos com vogais dorsais 
na primeira posição se mostraram desfavorecedores.
 Em contextos com vogais coronais e dorso-labiais na primeira sílaba, a ha-
plologia é favorecida. Considerando que no português a redução das vogais átonas 
/e/ e /o/ tende a ser regra geral em final de palavras (BISOL; MAGALHÃES, 
2004, p. 199), isto pode ser um argumento em favor da hipótese do apagamento da 
primeira sílaba do contexto da haplologia. A redução da vogal final da primeira pa-
lavra resultaria em uma sequência de duas consoantes coronais, que, dessa forma, 
poderiam estar sujeitas a um processo de degeminação.
 Analisando os contextos com vogais iguais nas duas sílabas do contexto, 
vemos que a igualdade entre as vogais não parece ser significativa para a aplicação 
da haplologia. Contextos com duas vogais coronais e com duas vogais dorso-la-
biais favorecem o apagamento. No entanto, se houver duas vogais dorsais, o pro-
cesso é desfavorecido. 
 Leal (2012) encontrou resultados semelhantes para a queda da sílaba e a au-
tora afirma que seus resultados podem indicar que “o importante é o ponto de C da 
vogal sujeita à queda (isto é, da primeira sílaba) e não a igualdade das duas vogais” 
(LEAL, 2012, p. 122). Isso parece se confirmar nos nossos resultados, visto que o 
contexto com duas vogais dorsais é desfavorecedor.

4.1.4. Contexto segmental consonantal

 Apresentamos agora os resultados para a variável contexto segmental con-
sonantal, que foi o quarto grupo selecionado na rodada dos dados.
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Tabela 5 – Resultados para contexto segmental consonantal

Input: 0,14
Significância: 0.000758

 O contexto com uma consoante oclusiva alveolar vozeada (D) na primei-
ra sílaba seguida de uma consoante desvozeada (T) na segunda sílaba é o que se 
mostrou o mais favorecedor para a aplicação da regra (p = 0,622), seguido dos 
contextos com consoantes iguais nas duas sílabas (TT e DD), que ficam próximos 
ao ponto neutro (respectivamente, p = 0,511 e 0,509). O contexto que parece inibir 
a aplicação do fenômeno é o contexto com oclusiva alveolar desvozeada seguida 
de vozeada (TD) (p = 0,359).
 Os resultados apontam que a igualdade de vozeamento entre as consoantes, 
ou seja, a máxima identidade segmental não é um fator obrigatório para que o 
apagamento aconteça, apesar de ser favorecedor, visto que um contexto com con-
soantes diferentes também pode favorecer a aplicação da haplologia.

4.1.5. Estrutura métrica

 Foram feitas algumas modificações na variável estrutura métrica em virtu-
de de alguns problemas que ocorreram na rodada dos dados. Primeiramente, houve 
knockout nos quatro primeiros fatores do grupo, que apresentaram 0% de aplica-
ção. Esses fatores foram retirados da análise. 
 O fator 7, que englobava contextos com palavras paroxítonas seguidas de 
uma sílaba com acento secundário ([x •  #  y]), também foi retirado da análise, pois 
apresentava poucos dados em relação aos outros grupos.
 Por fim, os grupos 5 e 6, que englobam contextos com palavras paroxítonas 
seguidas de sílaba fraca e um clítico, respectivamente ([x  •  #  •] e [x  •  #  c]), fo-
ram amalgamados. Dessa forma, o grupo estrutura métrica ficou dividido em dois 

Ocorrência % Peso Relativo
DT

‘meu marido trabalhava’ 28/92 30,4 0,622

TT
‘muito tempo’ 59/237 24,9 0,511

DD
‘vontade de estudar’ 131/419 31,3 0,509

TD
‘rosto da moça’ 146/619 23,6 0,359

TOTAL 364/1367 26,7
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fatores: acentos separados por mais de uma sílaba e acentos separados por uma 
sílaba, como vemos na tabela abaixo.

Tabela 6 – Resultados para estrutura métrica

Input: 0,14
Significância: 0.00131

 Contextos nos quais os acentos estão separados por mais de uma sílaba são 
os que favorecem a aplicação do fenômeno (p = 0,613), como vemos nos exemplos 
a seguir.

(3) ‘von.TA.de.de.estuDAR’ > ‘von.TA.de.estuDAR’
 ‘di.fe.REN.te.da.QUI’ > ‘di.fe.REN.da.QUI’

 Parece que, nesses contextos, a haplologia ocorre como uma forma de dimi-
nuir a distância entre os acentos, de forma a tentar reestabelecer uma propriedade 
rítmica.
 O contexto que desfavorece a aplicação do fenômeno é o contexto com 
acentos separados por uma só sílaba (p=0,387), como no exemplo abaixo.

(4) ‘a.mi.ZA.de.DE.les’ > ‘a.mi.ZA.DE.les’

 Neste caso, a hipótese para o desfavorecimento da aplicação é a de que o 
apagamento da primeira sílaba do contexto resulta em um choque de acentos e, por 
esse motivo, o processo é inibido.
 Os quatro fatores que apresentaram knockout e foram retirados da análise 
englobavam contextos com palavras proparoxítonas na primeira posição. Esses 
contextos apresentaram 0% de aplicação, não importando o número de sílabas 
desacentuadas que seguissem essas palavras. Abaixo, alguns exemplos desses con-

Ocorrência % Peso Relativo
Acentos separados por mais 

de uma sílaba
‘von.TA.de.de.estuDAR’

‘di.fe.REN.te.da.QUI’

297/1005 29,6 0,613

Acentos separados por uma 
sílaba

‘a.mi.ZA.de.DE.les’
67/362 18,5 0,387

TOTAL 364/1367 26,7
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textos.

(5) ‘MÉ.ri.to.de.VI.do’
 ‘GRÁ.vi.da.da Ângela’
 ‘DÉ.ca.da.dos velhos’
 ‘TRÂN.si.to.de carro’

 Diferentemente de outros processos de sândi, como, por exemplo, a elisão 
(‘menina humilde’ – ‘meni[nu]milde’) e a degeminação (‘casa azul’ – ‘ca[za]zul’), 
a haplologia não parece reparar estrutura silábica malformada, mas repara estru-
tura métrica malformada. Entretanto, no caso das palavras proparoxítonas, que 
seriam casos extremos de malformação métrica, não ocorre a aplicação. Porém, 
como temos somente nove dados de palavras proparoxítonas, uma análise mais 
aprofundada não foi possível11. Observamos, na análise deste grupo, uma espera 
para discussão do fenômeno da ótica de conspiração de restrições, já que parece 
estar em jogo uma competição entre diferentes forças responsáveis pela otimiza-
ção da melhor estrutura.

4.1.6. Estrutura silábica da primeira palavra

 São apresentados, na tabela a seguir, as frequências e os pesos relativos 
referentes ao grupo estrutura silábica da primeira palavra.

Tabela 7 – Resultados para estrutura silábica da primeira palavra

Input: 0,14
Significância: 0.0157

11 Palavras proparoxítonas em PB estão sujeitas ao fenômeno de redução (‘abóbora’ > ‘abobra’). Essa 
redução pode ser um dos impedimentos para a aplicação da haplologia nesses contextos, uma vez que o 
ambiente pós-redução, neste caso, não parece ser o ideal para o fenômeno de haplologia.

Ocorrência % Peso Relativo
CV 

‘perto da Companhia’ 325/1191 27,3 0,626

CCV
‘dentro da religião’ 33/118 28 0,535

CVC
‘partes do mundo’ 6/58 10,3 0,342

TOTAL 364/1367 26,7
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 Nesta variável, vemos que uma sílaba com ataque complexo (CCV) na pri-
meira posição não impede a aplicação do fenômeno; pelo contrário, neste contexto 
há um leve favorecimento ao apagamento (p = 0,535). Nos contextos com sílabas 
CV, a aplicação é favorecida (p = 0,626). O contexto de sílaba com coda (CVC) 
desfavorece a haplologia (p = 0,342)
 Os casos de sílaba com coda apresentaram um grande desfavorecimento e, 
apesar de não termos um número tão grande de dados (58), podemos pensar em 
possíveis razões para esse resultado. Vejamos os exemplos abaixo:

(6) ‘partes do mundo’
 ‘gostam da Jovem Guarda’

 Considerando que, na haplologia, a primeira sílaba do contexto é apagada, 
na primeira frase do exemplo (6), a haplologia resultaria no apagamento de uma 
marca de plural. Já na segunda frase, uma marca da conjugação de número do 
verbo seria apagada. Todos os dados com sílaba CVC na primeira palavra têm 
estruturas semelhantes às dos exemplos acima. Poderíamos supor que há alguma 
influência morfológica para o desfavorecimento da queda nesses contextos, mas, 
para tanto, deveríamos fazer uma análise mais detalhada das palavras com essa 
estrutura, verificando, talvez, a qual classe de palavras elas pertencem. Se isso se 
confirmar, temos aqui mais um argumento a favor da hipótese de que é a primeira 
sílaba do contexto que se apaga na haplologia.

4.1.7. Estrutura silábica da segunda palavra

 A última variável linguística a ser selecionada foi estrutura silábica da se-
gunda palavra. Abaixo, os resultados dessa variável.

Tabela 8 – Resultados para estrutura silábica da segunda palavra

Input: 0,14
Significância: 0.0262

Ocorrência % Peso Relativo
CCV

‘meu marido trabalhava’ 13/26 50 0,630

CV
‘vontade de estudar’ 304/1118 27,2 0,497

CVC
‘muito tempo’ 47/223 21,1 0,373

TOTAL 364/1367 26,7
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 Nesta variável, o contexto com sílaba CCV é o que favorece a haplologia. 
Se a sílaba apresentar a estrutura CV, há um leve desfavorecimento na aplicação 
do fenômeno. Já com sílabas com coda (CVC), há um grande desfavorecimento do 
apagamento.
 Aqui, diferentemente da variável anterior, a aplicação da haplologia não 
resultaria no apagamento de nenhuma marca morfológica. Mesmo assim, a sílaba 
com coda na segunda palavra desfavorece a aplicação.
 Leal (2012) apresenta uma análise em que combina a estrutura silábica da 
primeira sílaba com a da segunda. Seus resultados são semelhantes aos encontra-
dos no nosso trabalho. Eles apontam que contextos com sílabas CV+CV são neu-
tros, assim como “contextos com CCV na primeira posição, seguidas de quaisquer 
outros tipos de estrutura. Se a primeira posição for ocupada por sílabas com coda, 
o processo é desfavorecido” (p. 126).
 É importante ressaltar que, em relação aos contextos segmentais e à estru-
tura silábica, pode haver dúvida sobre qual sílaba foi apagada nos contextos de 
sílabas idênticas. No entanto, levando em consideração os resultados encontrados 
nestas variáveis, parece haver algumas evidências de que as características da pri-
meira palavra do contexto são mais relevantes para a aplicação da haplologia.

4.2. Variáveis sociais
4.2.1. Sexo

 A primeira variável social selecionada foi sexo. Abaixo, as frequências e os 
p-valores para essa variável.

Tabela 9 – Resultados para sexo

Input: 0,14
Significância: 0.046

 A Tabela 9 mostra algum favorecimento para a aplicação do processo de 
haplologia entre os homens, confirmando uma hipótese mais geral de maior con-
servadorismo na fala das mulheres. Os números, contudo, com certa proximidade 

Ocorrência % Peso Relativo

Maculino 192/654 29,4 0,538

Feminino 172/713 24,1 0,462

TOTAL 364/1367 26,7
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do ponto neutro, não nos permitem conclusões mais contundentes nesse sentido, 
apontando para necessidade de sofisticação da análise.

4.2.2. Escolaridade

 Na tabela a seguir, estão os resultados para o último grupo selecionado: 
escolaridade.

Tabela 10 – Resultados para escolaridade

Input: 0,14
Significância: 0.046

 Contrariando o que se observa para a maior parte dos estudos envolvendo 
variáveis fonológicas em PB, maior escolaridade não parece figurar como força 
preservadora no caso da haplologia. Pelo contrário: informantes mais escolariza-
dos em nossa amostra fazem mais uso do processo. Contudo, assim como vimos 
para a variável sexo, os pesos relativos ficaram muito próximos do ponto neutro e, 
portanto, não podem ser considerados condicionadores para a aplicação da haplo-
logia. 
 Promovemos um cruzamento entre as duas variáveis sociais selecionadas a 
fim de explorar alguma possível interação entre elas.

Tabela 11 – Cruzamento entre sexo e escolaridade

Ocorrência % Peso Relativo

Secundário 199/717 27,8 0,534

Primário 165/650 25,4 0,466

TOTAL 364/1367 26,7

Percentual de aplicação

Feminino Masculino Total

Secundário 21 29,1 25,4

Primário 26,4 29,6 27,8

TOTAL 24,1 29,4 26,6
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 Os resultados do cruzamento mostram que o percentual de aplicação é mui-
to semelhante para todos e ainda se aproximam do percentual de aplicação geral 
do fenômeno. Não foi encontrado, portanto, nenhum resultado discrepante nesse 
cruzamento e, dessa forma, não parece haver nenhuma interação entre essas variá-
veis sociais. 
 Diante desses resultados, não podemos afirmar de modo seguro que o fenô-
meno de haplologia sofra algum controle de variáveis sociais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O exame da comunidade de Lages/SC confirmou a demanda para investiga-
ção do fenômeno de haplologia, com aplicação geral ainda superior à encontrada 
em estudos anteriores. A análise estatística de regra variável empreendida neste 
trabalho confirma a tese de que se trata de fenômeno sistematizável, influenciado 
de modo importante por determinadas estruturas linguísticas. 
 O exame de frequência lexical indicou que palavra na primeira posição 
e palavra na segunda posição pode ter alguma relevância na aplicação da haplo-
logia. A partir dos resultados da análise de regra variável, parece que a primeira 
palavra do contexto é mais relevante para o fenômeno do que a segunda. Compa-
rando as palavras mais relevantes para a aplicação (com maiores pesos relativos) 
e as palavras mais frequentes do corpus, constatamos que há uma coincidência 
considerável entre elas, o que pode reforçar o papel da frequência para a aplicação 
do fenômeno. Como apontamos, a ratificação desses resultados pode se beneficiar 
de uma análise que tome como base um corpus de referência, considerando-se 
maior volume de dados em contextos menos circunscritos de elocução. Além dis-
so, cruzamentos dessa variável com as demais variáveis – linguísticas e sociais 
–, acrescidos de um estudo do comportamento dos indivíduos, podem ser muito 
informativos.
 Os resultados obtidos nos contextos segmentais consonantal e vocálico 
apontam para o fato de que a igualdade entre as sílabas não é o fator mais relevan-
te para a aplicação da haplologia. As características da sílaba que ocupa a primeira 
posição no contexto da haplologia é que parecem ser mais relevantes para a apli-
cação do fenômeno. Isso dá força à hipótese de que o processo é implementado 
através do apagamento da primeira sílaba do contexto envolvido. Abre-se aqui um 
espaço para discussão mais aprofundada sobre motivações articulatórias envolvi-
das no fenômeno.
 A partir da análise da estrutura métrica, é possível supor que a haplologia 
ocorre como uma forma de diminuir a distância entre os acentos, de modo a tentar 
restabelecer uma propriedade rítmica. Por esse motivo, o apagamento é desfavo-
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recido quando a segunda sílaba do contexto for tônica, corroborando a hipótese 
de que o choque de acentos gerado pelo apagamento inibe a aplicação do fenô-
meno. Estes resultados confirmam os resultados de outras pesquisas, como as de 
Tenani (2002) e Mendes (2009). O fato de contextos com palavras proparoxítonas 
não apresentarem aplicação do fenômeno, não importando o número de sílabas 
desacentuadas que seguem, ainda precisa ser analisado mais a fundo, de modo a 
compreendermos por que a haplologia não repara esses casos de estrutura métrica 
malformada. Essa aparente incongruência sinaliza no mínimo para o fato de que 
não um, mas um conjunto de forças, algumas antagônicas, parece competir entre si 
na direção de uma forma estruturalmente otimizada na língua. 
 Sílabas com ataque complexo não inibem ou bloqueiam o fenômeno, como 
se poderia supor. A estrutura silábica que desfavorece o apagamento é a da sílaba 
com coda, principalmente se essa se encontrar na primeira posição do contexto, o 
que corrobora a ideia de que é a primeira sílaba que é apagada. Se há algum fator 
morfológico influenciando esse desfavorecimento a sílabas com coda na primeira 
posição, ainda não é possível afirmar com certeza, e seria necessária uma análise 
com uma maior quantidade de dados. 
 Aliada a essa análise morfológica, pretendemos, como uma perspectiva de 
continuidade da análise, classificar as palavras dos contextos analisados quanto a 
sua classe gramatical. Dessa forma, poderemos verificar se alguma classe grama-
tical interage, favorecendo ou inibindo a haplologia, em algum grupo de fatores.
 Por fim, é preciso sofisticar a análise das variáveis sociais. Apesar da sele-
ção das variáveis sexo e escolaridade no último arranjo submetido à rodada esta-
tística em nossa pesquisa, os números próximos ao ponto neutro não nos permitem 
conclusões contundentes. A proximidade de nossos resultados para essas variáveis 
com os obtidos em análises anteriores permite-nos sustentar que o fenômeno de 
haplologia tem comportamento similar no português falado em diferentes regiões 
do país.
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Acento secundário no 
espanhol mexicano
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1. INTRODUÇÃO

 O acento secundário é entendido tradicionalmente como uma proeminência 
intermediária entre a sílaba tônica (ou sílaba que porta acento primário/lexical), 
mais forte, e as sílabas átonas, mais fracas. Nos estudos experimentais, por outra 
parte, é possível investigar o acento de três pontos de vista diferentes, que se com-
plementam: perceptual, acústico e fisiológico.
 Pelo viés acústico, foco desta pesquisa, o acento pode ser analisado a partir 
de três propriedades ou parâmetros principais: frequência fundamental (F0), in-
tensidade e duração. A frequência de uma onda é o número de vibrações ou ciclos 
realizados em um determinado período de tempo e, assim, o F0 caracteriza-se 
como a frequência mais baixa entre todas as ondas que compõem um dado som 
complexo – sendo medido geralmente em Hertz (Hz). A intensidade é também uma 
característica física das ondas sonoras, estreitamente vinculada com a amplitude, 
e é definida como potência acústica. Além disso, a intensidade é normalmente me-
dida em decibéis (dB). Por último, a duração de um som é a quantidade de tempo 
empregada para a sua emissão, medida geralmente em milissegundos (ms). Desse 
modo, os pesquisadores podem analisar o acento por meio das variações na frequ-
ência fundamental do sinal e por meio da intensidade e duração do som (GIL-FER-
NÁNDEZ, 2007).
 Este trabalho tem como objetivo principal analisar o acento secundário do 
espanhol em palavras paroxítonas com três sílabas pretônicas produzidas por fa-
lantes nativos do México. E, mais especificamente, investigamos esse acento a 
partir da relação entre as vogais (pretônicas e tônica) dessas palavras em diferentes 
estilos de fala no que concerne às propriedades acústicas: valor máximo de F0, 
média de intensidade e duração vocálica. 
 Entendemos, neste estudo, o acento secundário do espanhol como um acen-
to retórico, isto é, um fenômeno ou “dispositivo” característico da fala pública, 
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quando o falante se dirige a uma audiência. O acento retórico do espanhol está pre-
sente na fala de apresentadores de rádio e televisão, bem como na fala de políticos 
e palestrantes. Na fala coloquial, porém, é menos comum o uso desse dispositivo, 
sendo considerado às vezes como “estilo” de alguns falantes (HUALDE; NADEU, 
2014). Por isso, usaremos acento secundário e acento retórico como sinônimos, 
apesar de o primeiro termo, acento secundário, abarcar uma gama bem maior de 
fenômenos no espanhol.
 Assim sendo, comparamos o comportamento dessas propriedades na pala-
vra e em dois estilos de fala possíveis no espanhol, sendo que há uma subdivisão 
no segundo: 1) padrão lista – palavras acentuadas apenas lexicalmente (acento le-
xical ou primário), em ‘naturaléza’, por exemplo; 2) padrão retórico – palavras que 
apresentam, além do acento lexical, proeminências secundárias (acento pós-lexical 
ou secundário). Este último padrão pode-se manifestar em palavras mais longas do 
espanhol, com mais de duas pretônicas (HUALDE; NADEU, 2014), e subdivide-
-se em dois padrões diferentes, dependendo da localização do acento secundário: 
2.1) acento retórico enfático – proeminência na primeira sílaba da palavra, por 
exemplo, em ‘nàturaléza’ (onde o acento grave representa o acento secundário 
e o acento agudo representa o acento primário); e 2.2) acento retórico rítmico – 
proeminência em sílabas alternantes da palavra em função do acento lexical, por 
exemplo, em ‘natùraléza’.
 Como veremos na próxima seção, há vários aspectos do acento secundário 
do espanhol que estão longe de fazê-lo um tema consensual. Assim sendo, esta 
pesquisa tem como finalidade apresentar um panorama do acento secundário no 
espanhol, bem como responder algumas questões como a sua localização – ates-
tando a existência dos padrões descritos na literatura – e descrever, ainda que de 
uma forma limitada, como as propriedades acústicas se comportam na palavra.  
 Este texto organiza-se desta forma: na seção seguinte, apresentamos a dis-
cussão sobre o acento secundário em trabalhos anteriores e descrevemos com mais 
detalhes o estudo de Hualde e Nadeu (2014), no qual nos baseamos metodologica-
mente. Na terceira seção, relatamos a nossa metodologia, que abrange a hipótese 
de pesquisa, o experimento e as análises realizadas. Na quarta seção, apresentamos 
os resultados, referentes à opinião de juízes sobre a proeminência das pretônicas 
no estilo retórico, os dados descartados na pesquisa e as análises para cada pro-
priedade acústica, separadas em subseções. E, na quinta seção, finalizamos com a 
discussão dos resultados e a conclusão do trabalho.

2. ESTUDOS PRÉVIOS

 Os estudos sobre o acento secundário do espanhol podem ser separados 
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basicamente em duas categorias: estudos fonológicos e estudos fonéticos (ou ex-
perimentais). Os primeiros caracterizam-se pela descrição e/ou análise do acento, 
tendo como base uma teoria fonológica. Não obstante, a localização do acento 
secundário, em alguns textos, parece ser uma questão que parte mais da intuição 
do pesquisador do que de resultados de trabalhos propriamente acústicos. Nesses 
estudos, podemos verificar pelo menos dois tipos principais de acento secundário 
no espanhol: acento na sílaba inicial ou acento em sílabas alternantes de palavra. 
Ainda assim, há divergências entre autores.
 Os estudos experimentais, em contrapartida, buscam encontrar evidências 
acústicas da existência do acento secundário por meio da identificação de um corre-
lato acústico (ou mais correlatos), bem como determinar a localização desse acen-
to nas palavras. Além disso, os foneticistas testam geralmente parâmetros como 
F0, intensidade e duração em segmentos acentuados/não acentuados, buscando 
observar diferenças entre esses valores. No entanto, os estudos experimentais ain-
da representam um desafio devido aos diferentes métodos e técnicas utilizados, 
dificultando assim uma comparação mais consistente dos resultados obtidos nesses 
trabalhos.
 Com isso, acreditamos que nenhuma das duas abordagens conseguiu ainda 
dar conta da complexidade do tema, em parte pela escassez de trabalhos. Além 
disso, há vários aspectos que precisam ser elucidados. Como veremos a seguir, os 
estudos do acento secundário no espanhol apresentam, no que se refere a sua loca-
lização, uma diversidade de opiniões que, por vezes, se opõem. 
 Uma das primeiras descrições do acento secundário em espanhol deve-se 
a Navarro Tomás (2004 [1918]), que mencionou a existência de um “acento de 
intensidade” e entendeu que o acento secundário é atribuído às sílabas alternantes 
da palavra, como em ‘rèpetír’, ‘àbadésa’ e ‘còntrapròducénte’. No entanto, em 
palavras com quatro e cinco sílabas e com acento lexical na quarta sílaba, o acento 
de intensidade recairia sobre a primeira sílaba, como, por exemplo, em ‘èmpera-
dór’ e ‘òscurecído’. Esse padrão de acentuação do espanhol, em que há uma sílaba 
proeminente seguida por um lapso, é conhecido como “dátilo inicial” – uma síla-
ba forte em início de palavra, seguida de duas fracas. Além disso, o autor previa 
proeminência após o acento primário, isto é, na sílaba postônica final de palavras 
proparoxítonas.
 Entretanto, Quilis (1993) apresentou alguns contraexemplos, talvez em 
resposta ao trabalho de Navarro Tomás, e entendeu o acento secundário como 
um acento enfático ou de insistência, pois não o considerava usual na fala. Em 
uma palavra com cinco sílabas e acento primário na quarta, como ‘intèrpretáda’, 
por exemplo, observamos que o acento secundário é atribuído à segunda sílaba 
da palavra, diferentemente da descrição de Navarro Tomás, que posicionaria a 
proeminência na primeira sílaba (‘ìnterpretáda’). Além disso, o autor oferece 
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outro exemplo, em contexto frasal, que se opõe ao padrão de acento apontado por 
Navarro Tomás: ‘bajo mi rèsponsabilidád’.
 Há ainda outros estudos, como os de Harris (1983), Hualde (2007, 2010, 
2012) e Hualde e Nadeu (2014), em que se considera a existência de mais de um 
padrão de acento secundário no espanhol. Harris entendeu que há diferenças com 
respeito ao estilo de fala e, desse modo, haveria dois padrões para o espanhol: um 
mais coloquial, como em ‘gràmaticàlidád’ (com proeminência na primeira sílaba, 
formando um dátilo inicial), e outro mais formal, como em ‘gramàticàlidád’ (com 
proeminência nas sílabas alternantes do lado esquerdo do acento primário). 
 Hualde (2007, 2010, 2012) e Hualde e Nadeu (2014), por outro lado, acre-
ditam que os dois padrões apresentados por Harris não se diferenciariam em ter-
mos de grau de formalidade, já que os dois padrões seriam próprios da fala pública. 
Além disso, o acento secundário, diferentemente do primário, não é contrastivo, 
isto é, não diferencia palavras, e, por essa razão, os nativos do espanhol teriam 
dificuldade em percebê-lo.
 Além das diferentes perspectivas quanto à localização do acento, é neces-
sário destacar que os primeiros trabalhos experimentais, que buscaram encontrar 
evidências acústicas para o acento secundário do espanhol, não foram conclusivos, 
devido provavelmente ao corpus utilizado (HUALDE, 2007, 2010, 2012). Hualde 
e Nadeu (2014), constatando esse problema, propuseram um experimento para a 
coleta de palavras do espanhol com a presença do acento retórico. Na próxima 
subseção, descrevemos esse método de coleta de dados.

2.1. Estudo de Hualde e Nadeu (2014)

 Nesse trabalho, Hualde e Nadeu entenderam que no espanhol existem dois 
padrões de fala, no que se refere às proeminências da palavra, um mais coloquial, 
que denominaram “lista”, e outro mais formal, próprio da fala pública, que deno-
minaram “retórico”. O primeiro refere-se à acentuação lexical apenas, sem outras 
proeminências na palavra. O padrão retórico, por sua vez, subdivide-se em dois 
padrões, dependendo da localização do acento secundário: “padrão enfático”, com 
proeminência na sílaba inicial da palavra, e “padrão rítmico”, com uma alternância 
entre proeminências, isto é, alternância entre sílabas acentuadas e não acentuadas. 
A partir dessas definições, os autores elaboraram um experimento para coletar e 
analisar acusticamente palavras nesses três padrões de fala. Para isso, formaram 
um grupo com cinco falantes do espanhol peninsular (um homem e quatro mulhe-
res), que tiveram por tarefa completar uma sentença incompleta com as palavras 
de uma lista.
 Desse modo, os pesquisadores prepararam previamente a gravação em áu-
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dio de uma mesma sentença incompleta – ‘tenemos alemanes, portugueses...’ – 
em três padrões diferentes de fala: 1) lista: ‘tenémos alemánes, portuguéses...’; 
2) rítmico: ‘tenémos àlemánes, pòrtuguéses...’; 3) enfático: ‘tenémos àlemánes, 
pòrtuguéses...’.  Como podemos observar, tanto o padrão rítmico quanto o enfático 
apresentam acento secundário na primeira pretônica de ‘alemanes’ e ‘portugue-
ses’. De acordo com os pesquisadores, o padrão enfático foi diferenciado do rítmi-
co pela produção de uma ênfase maior na sílaba inicial dessas duas palavras. 
 Além disso, os dois últimos padrões diferenciam-se, no que se refere à lo-
calização silábica, apenas em palavras com três ou mais pretônicas. Por isso, os 
autores decidiram propositalmente escolher palavras com apenas duas sílabas pre-
tônicas para o estímulo, a fim de que os participantes pudessem generalizar os 
padrões ouvidos às palavras com três sílabas pretônicas. 
 Na coleta de dados, os participantes receberam um dado contexto (‘quais 
nacionalidades estão representadas na sua empresa?’) e, a partir dos três estímulos 
gravados em áudio, leram uma lista com diversas palavras referentes à nacionali-
dade. Desse modo, os participantes ouviam a sentença e imitavam o padrão preten-
dido na leitura das outras palavras. Esse procedimento foi repetido seis vezes, duas 
vezes para cada padrão. Cabe dizer que essas repetições também serviram para a 
análise de dados. Para a análise, foram selecionados os vocábulos acentuados lexi-
calmente na penúltima que apresentavam de uma a três sílabas pretônicas.
 Com relação às palavras da lista com três pretônicas, os autores acredita-
vam que os participantes diferenciariam os dois padrões retóricos – apesar de as 
sentenças terem sido produzidas de forma muito similar e de o acento secundário 
não ser contrastivo. Desse modo, Hualde e Nadeu esperavam que as palavras do 
padrão rítmico fossem produzidas com proeminência na segunda sílaba da palavra 
e as do enfático, na primeira sílaba. 
 Para a análise acústica, a vogal acentuada lexicalmente e todas as pretônicas 
precedentes das palavras foram segmentadas manualmente no Praat. Além disso, 
foi executado um script no Praat, que resultou no valor máximo de F0, na média 
de intensidade e na duração total dessas vogais. Esses dados foram normalizados 
pela transformação em valores-z e, após, divididos em três grupos, dependendo do 
número de pretônicas (uma, duas ou três). Por fim, os pesquisadores analisaram 
estatisticamente os dados por meio de modelos de regressão linear com efeitos 
mistos, testando a interação entre estilo de fala e posição silábica, como efeitos 
fixos, e participantes, como efeito aleatório.
 Após as análises estatísticas, Hualde e Nadeu concluíram que o acento retó-
rico parece estar relacionado com a proeminência de F0 e o acento lexical, com a 
proeminência de duração. Os participantes demostraram, nas duas condições retó-
ricas (padrão enfático e rítmico), preferência pela proeminência duas sílabas antes 
do acento lexical em palavras com três pretônicas, característica do padrão rítmico. 
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Com isso, os resultados parecem indicar-nos que os participantes não diferenciam 
os dois padrões de acento retórico e/ou não produzem o padrão enfático. Além 
disso, eles não evitaram o choque de acentos em vocábulos com uma pretônica.

3. METODOLOGIA

 Nesta seção, apresentamos a hipótese de pesquisa e descrevemos o expe-
rimento e as análises. Como explicaremos a seguir, os dados foram coletados em 
um estudo anterior. Por isso, o presente trabalho constitui-se como uma extensão 
do que foi realizado em Solé (2014).

3.1. Hipótese de pesquisa

 Com base em estudos anteriores, acreditamos que existem dois padrões 
principais de acento retórico no espanhol falado por nativos do México: um pa-
drão enfático e outro rítmico, que se manifestam e se distinguem em palavras com 
três ou mais sílabas pretônicas. Isso significa que os participantes da amostra po-
derão produzir na fala retórica tanto formas como ‘dòminicános’ (padrão enfático) 
quanto ‘domìnicános’ (padrão rítmico), por exemplo. Por outra parte, os falantes 
também podem produzir formas como ‘dominicános’, sem acento secundário, em 
uma fala mais coloquial. 
 Com relação aos parâmetros acústicos, e também levando em considera-
ção trabalhos anteriores neste tema, acreditamos que F0, intensidade e duração 
têm um papel importante na produção de segmentos acentuados e se manifestam 
indistintamente por meio do aumento de seus valores em relação a unidades não 
acentuadas, isto é, no padrão enfático haverá valores mais altos na vogal inicial da 
palavra e no padrão rítmico haverá um aumento desses valores na segunda vogal, 
em relação às outras vogais da palavra e às mesmas vogais em outros padrões.

3.2. Experimento

 Nesta subseção, apresentamos informações sobre os participantes e os pro-
cedimentos usados para a coleta de dados.
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3.2.1. Participantes

 O experimento de Solé (2014) contou com um jovem de 21 anos, nativo do 
espanhol e nascido na capital do México (DF – Ciudad de México), cujas produ-
ções gravadas em áudio, mais tarde, serviram como estímulo para a tarefa – nas 
duas condições, lista e retórica – com outros dez participantes, cujas produções 
também foram gravadas. Para este trabalho, selecionamos sete participantes do 
sexo masculino. 
 Os participantes, no momento da coleta de dados, tinham idades entre 21 e 
25 anos (M = 23) e eram estudantes universitários, sendo a maioria proveniente da 
capital mexicana, exceto por dois deles, um da cidade de Veracruz e outro de Gua-
dalajara. Para participarem do experimento, os participantes tiveram de responder 
a uma ficha social e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido.
 Além disso, após a coleta de dados, foram selecionados três juízes, com 
conhecimentos em fonética e língua espanhola, para marcar, a partir dos áudios 
resultantes da coleta com os participantes mexicanos, as sílabas pretônicas proe-
minentes das palavras na condição retórica.

3.2.2. Procedimentos

 Na primeira etapa do experimento, foi solicitada, ao falante nativo do Mé-
xico, a produção da frase incompleta ‘tenemos alemanes, portugueses...’ com dois 
padrões de entonação: ‘tenémos alemánes, portuguéses...’, no padrão lista, e ‘te-
némos àlemánes, pòrtuguéses...’, no padrão retórico. Na produção deste sujeito, 
optou-se por não diferenciar os dois padrões retóricos (enfático e rítmico), diferen-
temente do que fizeram Hualde e Nadeu (2014), e observar, na sequência, como 
os participantes generalizariam o padrão de acento retórico às palavras com três 
sílabas pretônicas. 
 As produções das duas sentenças no estilo lista e retórico serviram mais 
tarde como estímulo para a produção de palavras por falantes do México, em duas 
condições: lista (acentuação lexical apenas) e retórica (que poderia apresentar 
acentuação enfática ou rítmica). Os participantes, nessa segunda etapa, deveriam 
escutar a sentença incompleta e procurar imitar ou generalizar o padrão ouvido 
às palavras da seguinte lista: ‘chilenos’, ‘franceses’, ‘argentinos’, ‘dominicanos’, 
‘ingleses’, ‘hondureños’, ‘japoneses’, ‘polacos’, ‘salvadoreños’, ‘mexicanos’, ‘ru-
manos’, ‘panameños’, ‘senegaleses’, ‘venezolanos’, ‘americanos’. 
 Para este trabalho, analisamos apenas as palavras com três sílabas pretôni-
cas, produzidas na segunda etapa do experimento (‘dominicanos’, ‘salvadoreños’, 
‘senegaleses’, ‘venezolanos’ e ‘americanos’), já que nosso interesse principal é, 
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além de analisar as propriedades acústicas do acento, verificar a localização do 
acento secundário e, consequentemente, os padrões possíveis no espanhol mexica-
no.
 Na terceira etapa, três juízes escutaram os áudios das produções dos partici-
pantes mexicanos e marcaram as proeminências (acento secundário) das palavras 
produzidas no padrão retórico. Em suma, a tarefa dos juízes foi marcar a sílaba 
pretônica proeminente dessas palavras ou, se não houvesse, marcar ausência de 
acento secundário (Ø). A partir disso, separamos os dados do padrão retórico em 
enfático e rítmico.

3.3. Análise acústica e estatística

 Para a análise acústica, as palavras produzidas no experimento anterior, e 
suas respectivas vogais, foram manualmente segmentadas no programa Praat (BO-
ERSMA; WEENINK, 2013). A partir disso, foram extraídos, das vogais pretônicas 
e tônicas das palavras, o valor de máximo de F0 (Hz), a média de intensidade (dB) 
e a duração vocálica total (ms). A vogal postônica não foi incluída na análise, ape-
nas as três pretônicas (1, 2 e 3)1 e a tônica (4)2.
 Vale ressaltar que, em Solé (2014), foram analisadas as médias de F0 e in-
tensidade das vogais; porém, neste estudo, preferimos refazer as medições de F0 
e analisar o seu valor máximo, como Hualde e Nadeu (2014), em lugar do valor 
médio. Além disso, como esses autores, preferimos normalizar as vogais coletadas 
pela transformação em valores-z dos dados, em que calculamos a média e o des-
vio padrão, separadamente para os três parâmetros acústicos, de cada participante. 
Com a média e o desvio padrão dos dados de cada parâmetro, subtraímos a média 
pelo valor correspondente de cada dado e dividimos a diferença pelo desvio pa-
drão. O resultado obtido para cada dado indica-nos quantos desvios padrão cada 
escore está (acima ou abaixo) da média da distribuição.
 Após esse procedimento, baseados na avaliação dos juízes, separamos os 
dados em três conjuntos segundo o estilo de fala: lista, enfático e rítmico. Para 
isso, consideramos que pelo menos dois juízes deveriam concordar na localização 
do acento. Caso eles julgassem que não havia produção de acento secundário, nas 
palavras que deveriam ter sido produzidas no padrão retórico, optamos por excluir 
esse dado da amostra. 
 Após transformar os valores brutos de F0, da intensidade e da duração em 
valores-z, fizemos, em um primeiro momento, uma análise exploratória dos dados. 

1 Os números referem-se à primeira, segunda e terceira vogal da palavra.
2 O número 4 refere-se à quarta vogal, isto é, a vogal acentuada lexicalmente (acento primário).
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Para ilustrar os resultados, elaboramos diagramas de distribuição dos dados por 
estilo (lista, enfático e rítmico) e posição silábica (primeira, segunda, terceira ou 
quarta sílaba da palavra, da esquerda para direita) e, para complementar, diagra-
mas comparativos dos três padrões de fala. 
 Além disso, analisamos os dados por meio de modelos lineares generaliza-
dos mistos para cada uma das três propriedades acústicas, sendo posição silábica 
(1, 2, 3 e 4 sílabas) e estilo de fala (lista, enfático e rítmico), como efeitos fixos, e 
falante (sete participantes), como efeito aleatório. Analisamos os efeitos principais 
de posição e estilo e as interações entre essas duas variáveis. Além disso, fizemos 
comparações por pares dependendo da posição ou do estilo para cada variável de-
pendente. O nível de significância, utilizado para as nossas análises, foi de 0,05.
 Para a análise acústica, utilizamos o programa Praat na segmentação das 
vogais e na obtenção dos valores acústicos correspondentes (valor máximo de F0, 
média de intensidade e duração). Para a análise estatística, utilizamos o programa 
SPSS (IBM, 2012) nas transformações dos dados para valores-z, na elaboração 
de diagramas e no teste estatístico. Na próxima seção, apresentamos os resultados 
dessas análises.

4. RESULTADOS

 Nesta seção, relatamos primeiramente os resultados referentes à opinião 
dos juízes sobre as proeminências nas sílabas pretônicas das palavras no padrão 
retórico, mostrando essa distribuição na amostra. Em seguida, mencionamos os 
dados descartados e o total de dados analisados. E, por fim, apresentamos as nossas 
análises de F0, intensidade e duração, por meio de diagramas e dos resultados de 
testes estatísticos.

4.1. Opinião dos juízes

 Como foi exposto anteriormente, consultamos a opinião de três juízes quan-
to à localização das proeminências (nas sílabas pretônicas) das palavras produzi-
das no padrão retórico. A partir disso, separamos os dados em três categorias: lista, 
enfático e rítmico. 
 A seguir apresentamos uma tabela com o padrão de entonação usado pelos 
participantes em cada palavra produzida, segundo a opinião desses juízes (rótulos: 
Ø = Nulo; E = Enfático; R = Rítmico).
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Tabela 1 – Distribuição dos padrões retóricos nas palavras

 Como podemos observar, há uma distribuição equilibrada entre os padrões 
rítmico (N = 16) e enfático (N = 14), demonstrando que os participantes podem 
utilizar indistintamente os dois padrões de acento retórico ou optar por um deles, 
como reflexo de preferências pessoais.

4.2. Dados descartados

 Como já foi dito, não consideramos os dados de palavras que deveriam ter 
sido produzidas com acento retórico e que foram produzidas no padrão lista, isto 
é, sem acento secundário. Além disso, tivemos de descartar dados devido a pro-
blemas no áudio ou a valores extremos (outliers), encontrados por meio de uma 
análise exploratória dos dados no SPSS. Na próxima tabela, mostramos os dados 
totais coletados, bem como aqueles que foram excluídos da análise.

Tabela 2 – Total de dados coletados e de dados descartados

 A partir desses dados (N = 255), elaboramos diagramas e executamos os 
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Número de dados coletados Número de dados descartados

280 = 5 palavras x 4 posições silábicas
x 7 participantes x 2 padrões de fala

20 (sem acento secundário/Ø)
3 (problemas no áudio)
2 (valores extremos/outliers)
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testes estatísticos. A seguir, apresentamos os resultados para F0, intensidade e du-
ração vocálica.

4.3. Valor máximo de F0

 Para a análise estatística, como já mencionamos, executamos um teste para 
os nossos dados referentes ao valor máximo de F0 por meio de modelos lineares 
generalizados mistos, que resultou em um efeito principal não significativo para 
posição silábica (F [3, 237] = 1,086, p = 0,356), mas significativo para estilo de 
fala (F [2, 231] = 54,82, p > 0,001). Além disso, há um efeito de interação signifi-
cativo entre essas duas variáveis, estilo e posição (F [6, 237] = 10,68, p > 0,001). 
 Na Figura 1, apresentamos um diagrama para cada estilo de fala (lista, en-
fático e rítmico), em que as posições silábicas das vogais, representadas pelos 
rótulos de 1 a 4, estão no eixo horizontal e os valores normalizados de F0, para 
essas vogais, correspondem ao eixo vertical. Os rótulos 1, 2 e 3, da esquerda para 
a direita da palavra, referem-se às vogais pretônicas e 4, à tônica.

Figura 1 – Valores máximos de F0 (transformados em valor-z) nas quatro 
posições silábicas da palavra
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 Na comparação estatística de posição silábica por pares (Tabela 3), o padrão 
lista apresenta, como observamos na Figura 1, uma diminuição de F0 da primeira 
para a segunda vogal, seguindo estável até a terceira – a segunda vogal e a terceira 
não são estatisticamente diferentes – e há um aumento de F0 da terceira para a 
quarta sílaba. A primeira vogal e a quarta também não se diferenciam.
 No padrão enfático, o valor de F0 é mais alto na primeira vogal, em relação 
à terceira e à quarta, e similar à da segunda posição silábica, já que a diferença não 
é estatisticamente significativa. Além disso, a vogal acentuada lexicalmente dife-
rencia-se apenas da primeira vogal da palavra.3

 No padrão rítmico, diferentemente do anterior, há um aumento do F0 após 
a primeira vogal, mais baixa estatisticamente, em comparação com as outras duas 
vogais subsequentes, que não se diferenciam estatisticamente entre si. Uma di-
minuição desses valores ocorre novamente na quarta vogal. A primeira vogal e a 
quarta, com valores próximos estatisticamente, são mais baixas em F0 do que as 
outras duas.4

 Tabela 3 – Contrastes por posição silábica (valor máximo de F0)

3 Desvio Padrão.
4 Intervalo de confiança de 95%.

Estilo Posição
Estima-

tiva
DP3 Valor-t Valor-p IC de 95%4

Lista

4 – 3 0,87 0,18 4,84 0,000* 0,518 1,228
4 – 2 0,86 0,18 4,76 0,000* 0,503 1,213
4 – 1 0,27 0,18 1,48 0,140 -0,088 0,622
3 – 2 0,01 0,18 0,08 0,934 -0,367 0,338
3 – 1 0,61 0,18 3,38 0,001* -0,958 -0,253
2 – 1 0,59 0,18 3,30 0,001* -0,944 -0,238

Rítmico

4 – 3 0,74 0,27 2,69 0,008* -1,279 -0,198
4 – 2 0,72 0,27 2,63 0,009* -1,262 -0,181
4 – 1 0,34 0,27 1,25 0,211 -0,196 0,885
3 – 2 0,02 0,26 0,07 0,947 -0,504 0,539
3 – 1 1,08 0,26 4,09 0,000* 0,561 1,604
2 – 1 1,06 0,26 4,02 0,000* 0,544 1,587

Enfático

4 – 3 0,44 0,28 1,54 0,125 -0,122 0,994
4 – 2 0,28 0,28 0,98 0,328 -0,835 0,280
4 – 1 0,61 0,29 2,07 0,040* -1,191 -0,029
3 – 2 0,71 0,28 2,52 0,012* -1,271 -0,156
3 – 1 1,05 0,29 3,55 0,000* -1,627 -0,465
2 – 1 0,33 0,29 1,13 0,260 -0,914 0,248

* Estatisticamente significativo.
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 Na Figura 2, apresentamos os três padrões no mesmo gráfico a fim de com-
pará-los no que se refere aos valores máximos de F0.

Figura 2 – Valores máximos de F0 (transformados em valor-z) nos três padrões 
de fala

 A partir dos resultados do teste (Tabela 4), verificamos que o padrão rítmico 
e o padrão lista não se diferenciam na primeira posição silábica, enquanto o padrão 
enfático apresenta valor de F0 bem mais alto do que os outros dois. Na segunda 
posição silábica, os dois padrões retóricos, muito próximos entre si, têm valores 
mais altos de F0 do que o padrão lista. Na terceira posição silábica, verificamos 
que a condição rítmica é a que tem maior valor de F0 e a condição lista, o menor. 
Finalmente, na quarta posição, podemos notar que os três padrões estão muito pró-
ximos e não há uma diferença estatisticamente significativa.

Tabela 4 – Contrastes por estilo (valor máximo de F0)

Posição Estilo
Esti-

mativa
DP Valor-t Valor-p IC de 95%

1
Enfático-Lista 1,24 0,25 4,88 0,000* 0,738 1,735

Enfático-Rítmico 1,08 0,29 3,65 0,000* 0,496 1,659
Lista-Rítmico 1,16 0,23 0,69 0,490 -0,611 0,294
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2
Enfático-Lista 1,49 0,24 6,23 0,000* 1,022 1,967

Enfático-Rítmico 0,32 0,28 1,13 0,260 -0,881 0,239
Lista-Rítmico 1,81 0,23 7,90 0,000* -2,268 -1,363

3
Enfático-Lista 0,80 0,24 3,32 0,001* 0,324 1,268

Enfático-Rítmico 1,05 0,28 3,70 0,000* -1,612 -0,491
Lista-Rítmico 1,85 0,23 8,04 0,000* -2,300 -1,395

4
Enfático-Lista 0,36 0,24 1,50 0,137 -0,114 0,833

Enfático-Rítmico 0,12 0,29 0,42 0,674 -0,453 0,699
Lista-Rítmico 0,24 0,24 0,98 0,329 -0,711 0,239

* Estatisticamente significativo.

4.4. Média de intensidade

 A análise estatística para os dados de média de intensidade revelou que não 
há um efeito principal significativo para posição silábica (F [3, 237] = 1,285, p 
= 0,280), mas há um efeito principal para estilo de fala (F [2, 239] = 16,906, p > 
0,001). Além disso, há um efeito de interação significativo entre as variáveis posi-
ção silábica e estilo de fala (F [6, 237] = 4,618, p > 0,001). 
 Na Figura 3, apresentamos os diagramas da média de intensidade, separa-
dos por padrão de fala. 

Figura 3 – Média de intensidade (transformada em valor-z) nas quatro posições 
silábicas da palavra
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 Na comparação estatística por pares das posições silábicas da média de in-
tensidade (Tabela 5), constatou-se que, na condição lista, há um aumento signifi-
cativo da média de intensidade da primeira sílaba para a segunda, permanecendo 
estável desta para a terceira (não há uma diferença significativa) e, por último, 
aumentando novamente na quarta. 
 Com relação ao padrão rítmico, apenas a primeira e a segunda sílaba se di-
ferenciam estatisticamente, havendo um aumento da média de intensidade de uma 
para a outra. No padrão enfático, não há uma diminuição progressiva significativa 
da média de intensidade nas sílabas, apenas a quarta sílaba se diferencia da pri-
meira e da segunda, e a terceira sílaba da primeira. Isso nos leva a concluir que a 
intensidade é um pouco mais alta nas primeiras sílabas do que nas duas últimas.

Tabela 5 – Contrastes por posição silábica (média de intensidade)

 
 Na Figura 4, apresentamos os três padrões de fala em um mesmo gráfico a 
fim de compará-los quanto aos valores de intensidade.

Estilo Posição
Estima-

tiva
DP Valor-t Valor-p IC de 95%

Lista

4 – 3 0,48 0,20 2,34 0,020* 0,075 0,877
4 – 2 0,40 0,20 1,98 0,049* 0,001 0,803
4 – 1 0,90 0,20 4,42 0,000* 0,499 1,300
3 – 2 0,07 0,20 0,37 0,713 -0,472 0,323
3 – 1 0,42 0,20 2,10 0,037* 0,026 0,821
2 – 1 0,50 0,20 2,47 0,014* 0,100 0,896

Rítmico

4 – 3 0,34 0,31 1,10 0,276 -0,948 0,271
4 – 2 0,48 0,31 1,55 0,123 -1,088 0,131
4 – 1 0,12 0,31 0,38 0,706 -0,493 0,726
3 – 2 0,14 0,30 0,47 0,639 -0,728 0,448
3 – 1 0,45 0,30 1,52 0,129 -0,133 1,043
2 – 1 0,59 0,30 2,00 0,047* 0,007 1,183

Enfático

4 – 3 0,14 0,32 0,45 0,655 -0,771 0,486
4 – 2 0,67 0,32 2,11 0,036* -1,301 -0,043
4 – 1 0,94 0,33 2,82 0,005* -1,594 -0,283
3 – 2 0,53 0,32 1,66 0,098 -1,158 0,099
3 – 1 0,80 0,33 2,39 0,018* -1,451 -0,140
2 – 1 0,27 0,33 0,80 0,425 -0,921 0,390

* Estatisticamente significativo.
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Figura 4 – Média de intensidade (transformada em valor-z) nos três padrões de fala

 A partir do gráfico e dos resultados do teste (Tabela 6), verificamos que a 
primeira vogal da palavra é diferente nos três estilos de fala, no que se refere à 
intensidade. Nessa posição silábica, o estilo enfático tem a média de intensidade 
mais alta, e o estilo lista, a mais baixa. Na segunda posição, o padrão lista continua 
tendo o valor de intensidade mais baixo e os padrões retóricos têm valores mais 
altos, mas estes não se diferenciam entre si. Na terceira, somente o padrão lista e o 
rítmico, com maior valor de intensidade, se diferenciam. E, por último, na quarta 
posição, os três padrões de acento não se diferenciam entre si, como verificamos 
na análise dos valores máximos de F0. 
 Apesar de os valores estarem próximos, a intensidade segue na mesma li-
nha dos resultados de F0 se os comparamos; isso pode indicar que a intensidade 
também tem um papel importante na produção de segmentos acentuados.

Tabela 6 – Contrastes por estilo (média de intensidade)

Posição Estilo
Esti-

mativa
DP Valor-t Valor-p IC de 95%

1
Enfático-Lista 1,57 0,29 5,48 0,000* 1,004 2,130

Enfático-Rítmico 0,77 0,33 2,30 0,022* 0,110 1,428
Lista-Rítmico 0,80 0,26 3,07 0,002* -1,309 -0,286
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2
Enfático-Lista 0,80 0,27 2,96 0,003* 0,269 1,336

Enfático-Rítmico 0,09 0,32 0,29 0,775 -0,727 0,543
Lista-Rítmico 0,89 0,26 3,44 0,001* -1,406 -0,383

3
Enfático-Lista 0,35 0,27 1,28 0,201 -0,186 0,881

Enfático-Rítmico 0,48 0,32 1,49 0,137 -1,116 0,153
Lista-Rítmico 0,83 0,26 3,19 0,002* -1,340 -0,317

4
Enfático-Lista 0,27 0,27 1,00 0,319 -0,806 0,263

Enfático-Rítmico 0,29 0,33 0,86 0,389 -0,938 0,366
Lista-Rítmico 0,01 0,27 0,05 0,958 -0,552 0,523

* Estatisticamente significativo.

4.5. Duração

 Para a análise estatística da duração vocálica, executamos um teste por meio 
dos modelos lineares generalizados mistos, que resultou em efeitos principais sig-
nificativos tanto para posição silábica (F [3, 237] = 28,501, p > 0,001) quanto 
para estilo de fala (F [2, 169] = 57,627, p > 0,001). Além disso, há uma interação 
significativa entre as duas variáveis (F [6, 237] = 22,019, p > 0,001). 
 Apresentamos, na Figura 5, os diagramas dos estilos de fala para a duração 
vocálica normalizada nas quatro posições silábicas da palavra. 

Figura 5 – Duração vocálica (transformada em valor-z) nas quatro posições 
silábicas da palavra
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 Com a comparação por pares das posições silábicas referente à duração 
vocálica (Tabela 7), verificamos que, no padrão lista, as três primeiras vogais não 
se diferenciam estatisticamente em duração umas das outras, mas somente em re-
lação à quarta vogal, acentuada lexicalmente, que apresenta um valor maior. 
 Na condição rítmica, constatamos que há uma alternância na duração das 
vogais em relação às quatro posições silábicas. Há um aumento na duração da se-
gunda vogal em relação à primeira e, após, uma diminuição na terceira e, finalmen-
te, um aumento novamente na quarta vogal. O valor de duração da primeira vogal 
e da terceira não é diferente estatisticamente, nem da segunda em comparação com 
a quarta vogal. Como já havíamos mencionado, a duração representaria de alguma 
forma a sensação de alternância entre sílabas fortes e fracas.  
 No padrão enfático, há um decréscimo progressivo desses valores da pri-
meira para a terceira vogal, aumentando novamente na quarta vogal. A primeira 
vogal apresenta maior duração em relação às outras três, e a terceira, a menor 
duração. Como nos padrões anteriores, a duração mostrou-se importante na carac-
terização do padrão enfático, já que a primeira apresentou maior duração, ficando 
em evidência frente às outras vogais.  

Tabela 7 – Contrastes por posição silábica (duração vocálica)

Estilo Posição
Estima-

tiva
DP Valor-t Valor-p IC de 95%

Lista

4 – 3 1,09 0,16 6,79 0,000* 0,771 1,401
4 – 2 1,18 0,16 7,38 0,000* 0,865 1,495
4 – 1 1,30 0,16 8,10 0,000* 0,981 1,611
3 – 2 0,09 0,16 0,59 0,552 -0,218 0,407
3 – 1 0,21 0,16 1,32 0,187 -0,103 0,523
2 – 1 0,12 0,16 0,73 0,467 -0,197 0,428

Rítmico

4 – 3 1,08 0,24 4,44 0,000* 0,601 1,559
4 – 2 0,07 0,24 0,29 0,771 -0,408 0,550
4 – 1 0,73 0,24 3,01 0,003* 0,253 1,211
3 – 2 1,01 0,23 4,30 0,000* -1,472 -0,547
3 – 1 0,35 0,23 1,48 0,140 -0,810 0,115
2 – 1 0,66 0,23 2,82 0,005* 0,199 1,124

Enfático

4 – 3 1,09 0,25 4,35 0,000* 0,598 1,587
4 – 2 0,32 0,25 1,28 0,200 -0,172 0,817
4 – 1 1,56 0,26 5,96 0,000* -2,073 -1,043
3 – 2 0,77 0,25 3,07 0,002* -1,264 -0,275
3 – 1 2,65 0,26 10,14 0,000* -3,165 -2,135
2 – 1 1,88 0,26 7,19 0,000* -2,395 -1,365

* Estatisticamente significativo.
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 Na Figura 6, apresentamos um gráfico comparativo dos três estilos de fala 
para a duração vocálica.

Figura 6 – Duração vocálica (transformada em valor-z) nos três padrões de fala

 
 Como podemos observar na Figura 6 e nos resultados do teste (Tabela 8), na 
primeira posição silábica, o padrão enfático apresenta a maior duração vocálica e o 
padrão lista, a menor, tendo o padrão rítmico uma duração vocálica intermediária. 
Na segunda posição silábica, o padrão rítmico passa a ter maior duração vocálica, 
seguido pelo padrão enfático e, por último, o padrão lista, com a duração menor. 
Todos os padrões também se diferenciam estatisticamente entre si nesta posição 
silábica. Na terceira posição, os padrões aproximam-se mais nos valores de dura-
ção, apenas o rítmico e o lista se diferenciam estatisticamente. E, para finalizar, a 
quarta vogal tem uma duração similar nas três condições, tal como ocorreu com 
as propriedades acústicas anteriores. A duração, em suma, também parece ser um 
parâmetro acústico importante para ressaltar uma determinada vogal.
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Tabela 8 – Contrastes por estilo (duração vocálica)

 Na próxima seção, finalizamos o trabalho com a discussão dos resultados e 
as conclusões.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E 
CONCLUSÃO

 Este trabalho investigou o acento retórico por meio da observação do com-
portamento de três propriedades acústicas (valor máximo de F0, média de intensi-
dade e duração vocálica) em palavras paroxítonas com três pretônicas do espanhol 
falado por mexicanos, em três estilos de fala diferentes. Com isso, verificamos que 
a posição silábica em que se encontram as vogais e o estilo de fala influenciam 
significativamente os valores dessas propriedades.
 Nos contrastes de posições silábicas para F0, no padrão lista, a primeira e 
a quarta vogal apresentaram valores mais altos do que a segunda e a terceira pre-
tônica. No padrão enfático, a primeira vogal da palavra teve valores mais altos de 
F0 do que a terceira pretônica e a tônica. No padrão rítmico, a segunda vogal e a 
terceira tiveram valores mais altos do que a primeira e a quarta.
 Nos contrastes de posições silábicas para média de intensidade, o padrão 
lista apresentou maior intensidade na sílaba acentuada lexicalmente (quarta po-

Posição Estilo
Esti-

mativa
DP Valor-t Valor-p IC de 95%

1
Enfático-Lista 2,90 0,22 12,99 0,000* 2,463 3,343

Enfático-Rítmico 1,94 0,26 7,50 0,000* 1,427 2,444
Lista-Rítmico 0,97 0,20 4,79 0,000* -1,366 -0,569

2
Enfático-Lista 0,91 0,21 4,29 0,000* 0,491 1,324

Enfático-Rítmico 0,61 0,25 2,44 0,015* -1,094 -0,117
Lista-Rítmico 1,51 0,20 7,49 0,000* -1,912 -1,115

3
Enfático-Lista 0,04 0,21 0,20 0,838 -0,373 0,460

Enfático-Rítmico 0,37 0,25 1,48 0,141 -0,855 0,122
Lista-Rítmico 0,41 0,20 2,03 0,044* -0,808 -0,012

4
Enfático-Lista 0,05 0,21 0,23 0,815 -0,368 0,468

Enfático-Rítmico 0,35 0,25 1,39 0,167 -0,858 0,149
Lista-Rítmico 0,40 0,21 1,90 0,058** -0,823 0,014

* Estatisticamente significativo.
** Diferença marginalmente significativa.
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sição silábica) do que nas pretônicas. No padrão enfático, a primeira sílaba teve 
maior intensidade do que a terceira pretônica e a tônica. No padrão rítmico, por 
outro lado, apenas as duas primeiras sílabas foram diferentes estatisticamente, a 
primeira tendo valores mais baixos de intensidade do que a segunda.
 Nos contrastes de posições silábicas para duração vocálica, no padrão lista, 
a vogal acentuada lexicalmente teve maior duração do que as pretônicas. No pa-
drão enfático, a primeira vogal teve maior duração do que as outras pretônicas e a 
tônica. E, no rítmico, a primeira vogal e a terceira tiveram menor duração do que a 
segunda e a quarta.
 Já nos contrastes dos padrões de fala por posição silábica para F0, na pri-
meira posição silábica, o padrão enfático apresentou valores mais altos do que o 
rítmico e o lista. Na segunda posição, os valores do padrão rítmico e do enfático 
foram mais altos do que os do padrão lista. Na terceira posição, todos os padrões 
se diferenciaram estatisticamente: o rítmico teve valores mais altos, seguido pelo 
enfático e, por último, pelo padrão lista, com valores mais baixos. Na quarta posi-
ção, todos os padrões tiveram valores muito próximos.
 No que se refere aos contrastes de padrões de fala por posição silábica para 
média de intensidade, na primeira posição silábica, todos os padrões se diferencia-
ram: o enfático com maior intensidade, o rítmico com uma intensidade interme-
diária e o lista com a menor intensidade dos três. Na segunda posição, enfático e 
rítmico tiveram valores de intensidade bem mais altos do que os do padrão lista. 
Na terceira, os valores foram bem próximos, exceto pelo padrão rítmico e lista, 
sendo este mais baixo em intensidade. E na quarta, os valores não se diferenciaram 
novamente nesta posição silábica.
 Nos contrastes dos padrões de fala por posição silábica para duração, na 
primeira posição silábica, o padrão enfático apresentou maior duração vocálica, 
seguido pelo padrão rítmico e, por último, pelo padrão lista, que teve menor du-
ração vocálica. Na segunda posição, o rítmico passa a ter duração vocálica maior 
do que o enfático. Na terceira, somente o padrão lista e o rítmico se diferenciam, 
sendo este último maior em duração vocálica. E, por fim, os três padrões de fala 
apresentaram valores muito próximos na quarta posição silábica.
 Com isso, podemos inferir que o padrão lista teve valores mais altos de 
F0, intensidade e duração na quarta posição silábica, isto é, na vogal acentuada 
lexicalmente e, além disso, se diferenciou dos outros estilos por apresentar valores 
mais baixos nas pretônicas. O padrão enfático, por outra parte, apresentou valores, 
no que concerne aos parâmetros acústicos, mais altos na primeira vogal do que os 
outros dois estilos. E, por último, o padrão rítmico teve valores altos de F0 e inten-
sidade na segunda e na terceira posição silábica e maior duração na segunda e na 
quarta sílaba. 
 Assim sendo, concluímos que os parâmetros acústicos analisados não se 
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comportam exatamente da mesma maneira dentro da palavra em um determinado 
estilo de fala, mas os três convergem para um resultado final que é a impressão 
acústica, isto é, têm a finalidade de ressaltar uma determinada unidade.
 Com relação aos juízes, podemos dizer que distinguiram com acurácia os 
acentos retóricos, se levarmos em consideração os resultados deste estudo. Não 
podemos precisar as pistas acústicas pelas quais se guiaram para fazer os julga-
mentos, pois não era o nosso objetivo.  No entanto, é bem provável que os três 
parâmetros apresentem um papel fundamental tanto na produção quanto na per-
cepção do acento.
 Por outro lado, no estudo de Hualde e Nadeu (2014), os dois padrões re-
tóricos quase não se diferenciaram em palavras com três pretônicas, ao contrário 
de suas predições e dos resultados de nosso estudo. Acreditamos que, devido aos 
procedimentos metodológicos, os padrões retóricos não foram diferenciados pelos 
sujeitos, que podem ter produzido mais o padrão rítmico nas duas condições retó-
ricas. 
 Além disso, diferentemente do que foi feito neste estudo, os autores não 
levaram em consideração a opinião de juízes sobre a localização de proeminência 
nas pretônicas dessas palavras. Nesse experimento, os participantes tinham de es-
cutar dois padrões retóricos diferentes em palavras com apenas duas pretônicas e 
generalizá-los em palavras com três pretônicas. Por isso, nos questionamos se os 
participantes teriam percebido essa diferença de estilo a partir dos estímulos for-
necidos pelos pesquisadores. Conforme Hualde e Nadeu, o acento secundário não 
é contrastivo no espanhol e, por isso, é mais difícil de ser percebido pelos nativos. 
Assim sendo, como os participantes da pesquisa poderiam diferenciar os dois pa-
drões de acento retórico, tão similares entre si em palavras com duas pretônicas, e 
generalizá-los às palavras com três sílabas pretônicas? 
 No estudo de Solé (2014), do qual obtivemos nossos dados, os procedimen-
tos metodológicos, por outra parte, permitiram que os participantes da pesquisa 
produzissem livremente o acento retórico na produção das palavras fornecidas. Por 
esse motivo, foram fornecidas apenas duas condições, uma no padrão lista e outra 
no retórico, sem diferenciá-lo entre rítmico ou enfático. Assim sendo, constatamos 
que os participantes produziram tanto o padrão enfático quanto o rítmico na con-
dição retórica.
 Além disso, pensando nos resultados de Hualde e Nadeu, não podemos 
concluir que os falantes do espanhol peninsular, diferentemente dos falantes do es-
panhol mexicano, produzem apenas o padrão rítmico, devido ao número pequeno 
de participantes (N = 5). O nosso corpus também apresentou o mesmo problema 
(N = 7), fazendo com que tenhamos menos poder estatístico para interpretar os 
resultados. 
  Para finalizar, acreditamos que os nossos resultados devem ser encarados 
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como preliminares, visto que ainda não dão conta de toda a complexidade do tema. 
Por isso, outros estudos precisam ser realizados para que tenhamos uma ideia mais 
clara do acento retórico no espanhol.
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Revisitando o acento 
secundário em 
português brasileiro

Tatiana Keller
Universidade Federal de Santa Maria

1. INTRODUÇÃO

 Segundo Ewen e Hulst (2001), nem todas as sílabas que não recebem acen-
to primário são percebidas como tendo a mesma saliência. Uma evidência para 
isso é o fato de que em muitos dicionários, além de um diacrítico que indica a 
localização do acento primário, há também um que aponta a localização de acento 
secundário. Tal acento caracteriza-se como um acento que ocorre à esquerda do 
primário e apresenta menor proeminência em relação a ele1. Sua ocorrência pode 
ser exemplificada em palavras como còlibrí, pròbabìlidáde e ìrrespònsabìlidáde2 
(a sílaba que o recebe está em itálico e com um acento grave e a sílaba com acento 
primário está com acento agudo). Assim como Collischonn (1993), consideramos 
que não há acento secundário à direita do acento primário, ou seja, as sílabas que 
seguem um acento primário, mesmo em proparoxítonas, não são acentuadas3. A 
nossa discussão será, portanto, apenas a respeito da pauta pretônica das palavras.
 Neste capítulo, apresentamos um recorte dos resultados de uma pesquisa 
experimental sobre o acento secundário em português brasileiro, especialmente 
na variedade falada na cidade de Porto Alegre, que faz parte da minha dissertação 
de mestrado, orientada pela Dra. Gisela Collischonn e defendida na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em 2004. Com base na percepção de seis juízes, 

1 Consideramos, conforme Liberman e Prince (1977), que o acento reflete uma estrutura rítmica hierárquica 
que organiza as sílabas, as palavras e as frases de uma sentença em sequências acentuadas e não-acentuadas, 
diferentemente de outras abordagens que consideram o acento como uma propriedade de segmentos 
individuais, especialmente das vogais.
2 Sempre que uma transcrição fonética não for necessária, esta será substituída pela ortografia comum das 
palavras.
3 Cf. Major (1985).
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buscamos responder às seguintes questões: (i) a localização da(s) sílaba(s) porta-
dora(s) da proeminência é constante ou admite variação? e (ii) pode manifestar-se 
mais de um acento secundário por vocábulo?

2. O ACENTO SECUNDÁRIO EM PORTUGUÊS

 Ao contrário do acento primário4, o acento secundário não é distintivo em 
português, ou seja, não há palavras que se oponham em virtude de sua localização. 
Contudo, existem evidências fonológicas e fonéticas para sua existência. Câmara 
Jr. (2001 [1970]), por exemplo, não menciona explicitamente o termo acento se-
cundário, mas admite que há, em português, graus diferentes de acento. O autor diz 
que as sílabas pretônicas são menos débeis do que as postônicas, o que sugere que 
aquelas sejam, de alguma forma, mais proeminentes do que estas. Major (1985) 
afirma que no nível da palavra há dois graus de acento em português: a sílaba tôni-
ca porta acento primário e sílabas pretônicas carregam acento secundário; sílabas 
postônicas não recebem acento. Ainda segundo o autor, em muitas línguas, síla-
bas átonas estão associadas à simplificação de estruturas silábicas – por exemplo, 
diminuição no número de segmentos possíveis, redução de grupos de consoantes 
ou mudança de uma sílaba pesada para leve. O autor afirma ainda que certos pro-
cessos fonológicos, tais como redução ou encurtamento, neutralização, alçamento, 
monotongação e alternâncias silábicas, aplicam-se mais em sílabas postônicas do 
que em pretônicas. A observação de Bisol (2003) de que o número de vogais que 
figuram em uma sílaba reduz-se com a diminuição da tonicidade silábica corrobora 
a afirmação de Major (1985). Segundo Bisol (2003), o português do Brasil apre-
senta um sistema de sete vogais que se manifesta plenamente em posição tônica 
e dois subsistemas átonos: um sistema de cinco vogais, que tem sua plenitude na 
pretônica, e um sistema de três vogais na átona final. Em outras palavras, algumas 
oposições entre vogais podem ser neutralizadas em função da presença ou não de 
acento.
 Outras evidências fonológicas para o acento secundário a partir de estudos 
sobre outras línguas também podem ser citadas. Kager (1989), em uma análise 
acerca do inglês e do holandês, verifica que esse acento pode ser identificado por 
dois critérios: irredutibilidade e acentuabilidade. O primeiro critério refere-se à 

4 É importante mencionar que não há consenso na literatura acerca do caráter distintivo do acento primário. 
Massini-Cagliari (1992), ao tratar dessa questão, menciona, por exemplo, no escopo da teoria estruturalista, 
que Câmara Jr. (2001 [1970]) o considera distintivo, pois há pares de palavras, tais como ‘fabrica’ x 
‘fábrica’, que se opõem em função de sua localização. Por outro lado, no âmbito da fonologia gerativa, a 
autora cita a possibilidade de que o acento primário esteja marcado no componente lexical ou de que seja 
atribuído no componente pós-lexical por meio de regras.
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possibilidade de ocorrência ou não de redução vocálica. Geralmente, vogais em 
sílabas que portam acento secundário não sofrem redução, ao passo que vogais em 
sílabas desacentuadas são facilmente reduzidas. O segundo critério diz respeito à 
capacidade de uma sílaba portar ou não pitch accent5. Sílabas com acento primário 
são candidatas naturais a receber pitch accent; contudo, ele pode ocorrer ainda em 
um subconjunto de sílabas com acento secundário, mas não em sílabas desacentu-
adas.
 Vogel e Scalise (1982) usam um critério semelhante ao da acentuabilidade 
para identificar o acento secundário em italiano. Nessa língua, algumas sílabas, em 
pronúncia enfática, são capazes de receber acento, enquanto outras não. Sílabas 
não-tônicas, mas que têm a possibilidade de ser acentuadas são consideradas como 
portadoras de acento secundário. Vejamos um exemplo: a palavra ‘mercoledi’ 
(‘quarta-feira’) pode ter acento secundário na primeira sílaba, além do primário na 
quarta sílaba (‘mèrcoledí’), mas não pode ter acento secundário na segunda sílaba 
(*‘mercòledí’). Nesse caso, dizemos que a sílaba ‘mer’ é acentuável e a sílaba ‘co’ 
não é.
 No que diz respeito à identificação de correlatos fonéticos do acento secun-
dário no português brasileiro, Gama-Rossi (1998) observa que a duração não é 
consistente para identificar a presença de uma alternância binária na implementa-
ção de acentos secundários, ao passo que a qualidade vocálica apresenta resulta-
dos significativos para essa alternância; por fim, a autora identifica que frequência 
fundamental (F0) apresenta índices estatisticamente relevantes apenas para alguns 
casos. Arantes e Barbosa (2002) ao analisar duração verificam que não há alter-
nância no que diz respeito a esse parâmetro entre unidades portadoras e não porta-
doras de acento secundário. Embora os resultados de Moraes (2003a, b) não sejam 
conclusivos, os parâmetros acústicos associados a esse acento podem, segundo 
o autor, ser F0 ou a conjunção de duração e intensidade. Fernandes-Svartman, 
Abaurre e González-López (2008) abordam a relação entre a percepção do acento 
secundário por falantes nativos de português brasileiro e a identificação do corre-
lato acústico intensidade possivelmente associado a esta percepção.
 De modo geral, esses trabalhos têm mostrado que não há resultados robus-
tos relativos a correlatos acústicos específicos para a identificação do acento se-
cundário. Frota e Vigário (2001) parecem corroborar esta afirmação. Em trabalho 
comparativo com informantes brasileiros e portugueses, as autoras observaram 
que os brasileiros contaram o dobro de acentos contados pelos portugueses durante 
o experimento realizado, o que pode demonstrar que os padrões métricos persis-
tem independentemente da realidade do sinal acústico.

5 Pitch accent é um termo usado na teoria métrica autossegmental para traços entonacionais que são 
associados com sílabas em particular (BECKMAN, 1986). Pode fornecer informação semântica tal como 
foco ou outro conteúdo pragmático que o falante deseje expressar (GORDON, 2014).
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2.1. Implementação do acento secundário

 Fernandes-Svartman, Abaurre e González-López (2008) chamam a atenção 
para o fato de a implementação do acento secundário não ser categórica, podendo, 
por isso, ocorrer de modo variável, conforme os diversos modos de implementa-
ção do ritmo6. A seguir, apresentamos as análises de Collischonn (1994) e Moraes 
(2003a, b) que tratam das possibilidades rítmicas de ocorrência do acento secun-
dário no português brasileiro.
 Collischonn (1994) diz que há duas tendências para a realização de acento 
secundário: uma, de alternância binária entre sílabas fortes (s-strong) e sílabas 
fracas (w-weak), como vemos em (1);

(1) bi. ci. cle. ta7

  s    w   s   w

 e outra, de proeminência inicial, em que a primeira sílaba, isto é, a sílaba 
mais à esquerda, de um vocábulo é forte, como se observa em (2).

(2) a.  ba.  ca.  xi 
  s   w    w    s

 Em vocábulos com número par de sílabas que antecedem o acento primário, 
as duas tendências podem ser satisfeitas ao mesmo tempo, como (3) ilustra.

(3) co.  mu.  ni.  ca.  ti.  vo 
  s     w     s    w    s    w

 Já em vocábulos com número ímpar de sílabas antes do acento primário, 
essas tendências não podem ser, simultaneamente, mantidas, isto é, elas entram 
em conflito entre si e podemos ter duas possibilidades de estrutura rítmica, como 
vemos em (4a, b).

(4) a) co. mu. ni. car            ou               b) co. mu. ni. car
        s    w    w   s                                      w    s    w    s

 Em (4a) não há alternância entre sílabas fracas e fortes, mas uma sequên-
cia de duas sílabas fracas. A tendência da primeira sílaba forte é satisfeita, mas a 

6 Para maiores detalhes sobre a implementação do acento secundário em português, consultar Collischonn 
(1994) e Lee (2002).
7 O ponto final indica fronteira de sílaba.
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alternância fraco-forte não. Em (4b), por outro lado, a alternância é mantida, mas 
a primeira sílaba passa a ser fraca, ou seja, a tendência de alternância fraco-forte é 
satisfeita, ao passo que a tendência à primeira sílaba forte não é.
 Moraes (2003a, b) analisou a percepção de cinco juízes acerca da realização 
de acento secundário a partir da fala de informantes a fim de: verificar a relevância 
desse acento para o português brasileiro, definir sua localização e descrever sua re-
alização fonética. O autor elaborou um corpus composto por cinco grupos de qua-
tro vocábulos cada um, de mesma base segmental, em que a localização prevista 
do acento secundário fosse variando, em consequência do deslocamento do acento 
lexical primário. Os grupos de vocábulos foram inseridos em duas frases-moldura 
que foram lidas e gravadas por quatro informantes. Posteriormente, as frases fo-
ram ouvidas por cinco juízes que deveriam marcar todas as sílabas que, além das 
portadoras de acento tônico primário, sentissem, de alguma forma, como proemi-
nentes na fala dos informantes. Os resultados do teste de percepção indicam que 
dois padrões distintos se manifestam: o de alternância binária (formação de pés 
troqueus), caracteristicamente encontrado em um informante, e o de proeminência 
inicial (acento secundário recai na pretônica inicial), caracteristicamente encontra-
do em três informantes. Além disso, o autor verifica a ocorrência de apenas uma 
proeminência secundária em cada vocábulo.
 Conforme Collischonn (1994), a implementação do acento secundário em 
português obedece a critérios rítmicos e não tem natureza morfológica. Ainda as-
sim, é interessante referir que existem casos como em (5a-b) em que parece haver 
uma preservação, na palavra derivada, de algum tipo de proeminência herdada 
do acento primário da palavra base. Essa interpretação pode ser feita a partir da 
observação de Bisol (1989) de que vogais que não são acentuadas estão sujeitas 
à modificação e uma vogal que se torna desacentuada no curso de uma derivação 
morfológica tem a tendência de não se modificar. Nas palavras em (5a-b), a vogal 
média, portadora do acento primário na palavra primitiva, mantém-se como média 
na palavra derivada, ao contrário do que ocorre nas palavras em (5c-f), cujas vo-
gais médias, não portadoras de acento primário, realizam-se como altas na palavra 
derivada.

(5) a. ‘médico’ > ‘medicina’8 *[midʒiˈsinʌ]
 b. ‘América’ > ‘americano’ *[amiɾiˈkãnʊ]
 c. ‘medida’ [miˈdʒidʌ]
 d. ‘menino’ [miˈninʊ]
 e. ‘mentira’ [mĩⁿˈtʃiɾʌ]
 f. ‘mestiço’ [misˈtʃisʊ]

8 A sílaba com acento primário está grafada em negrito.
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 Essa não neutralização da vogal média na palavra derivada pode indicar a 
presença de um acento secundário. Entretanto, Santana (2014), com base em um 
estudo piloto, não verifica que há papel da morfologia na variação da posição do 
acento secundário em palavras com um número ímpar de sílabas pretônicas no 
português brasileiro, o que corrobora a posição de Collischonn (1994)9.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Tal como no trabalho de Moraes (2003a, b), nossa pesquisa também investi-
ga a manifestação do acento secundário na fala de quatro locutores. Contudo, dife-
rentemente daquele trabalho, queremos analisar ainda a incidência desse acento de 
acordo com o número de sílabas pretônicas das palavras. Em palavras com número 
de sílabas pretônicas ímpar, a incidência do acento secundário pode variar entre a 
primeira e a segunda sílaba, como em ‘cìvilizár’ ~ ‘civìlizár’. Keller (2011) discute 
os resultados da percepção dos juízes considerando cada um dos quatro locutores. 
O presente texto analisa os resultados do teste de percepção levando em conta os 
10 grupos de vocábulos listados em (6).

(6) amortecer/ amortecido/ amortecimento;
 canibal/ canibalizar/ canibalismo/ canibalização;                                                      
 categoria/ categorizar/ categorização;                        
 civilizar/ civilizado/ civilização;
 contabilizar/ contabilização/ contabilidade;
 democrata/ democracia/ democratizar/ democratização;
 parabéns/ parabenizo/ parabenizar/ parabenização;
 regular/ regularizo/ regularizar/ regularização;
 responsável/ responsabilizar/ responsabilidade/ responsabilização;
 secular/ secularizo/ secularizar/ secularização10.

 Inserimos as palavras desses grupos em duas frases-moldura11:

 a) Ele disse __________ de novo. 
 b) Ele disse __________ hoje, de novo.

9 A esse respeito ver também Lee (2002).
10 Em alguns grupos, não foi possível a apresentação de palavras com variação no número ímpar e par de 
pretônicas de modo equilibrado, como podemos observar, por exemplo, em ‘amortecer’ e ‘amortecido’, 
‘civilizar’ e ‘civilizado’ e ‘responsabilizar’ e ‘responsabilidade’, as quais têm o mesmo número de 
pretônicas. Contudo, acreditamos que tal fato não interfere nos resultados.
11 De acordo com a metodologia de Moraes (2003a, b).
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 Gravamos a leitura de frases feita por quatro locutores em formato digital. 
Cada locutor gravou as frases em sequência, com uma pequena pausa entre elas. 
No total, foram gravadas 288 frases com cerca de seis segundos cada. Contudo, ao 
ouvir as gravações, percebemos que alguns locutores tiveram problemas de per-
formance: não pronunciaram a palavra que estava escrita, mas sim, outra palavra 
qualquer, tossiram durante a leitura, fizeram pausa durante a pronúncia de uma 
palavra, ou pronunciaram a palavra de forma incorreta, por exemplo, [kanabalizar] 
ao invés de [kanibalizar]. Constatamos esses problemas em 19 frases as quais fo-
ram retiradas do instrumento. Restaram, portanto, 269 frases que foram divididas 
aleatoriamente em 4 CDS e apresentadas aos juízes.

3.1. Teste de percepção para a localização dos acentos

 O teste de percepção foi realizado com seis juízes: três com bom conhe-
cimento de fonologia do português e três sem esse conhecimento. Todavia, não 
houve diferença nos resultados em virtude disso (cf. KELLER, 2004).
 No instrumento de avaliação apresentado aos juízes, os vocábulos foram 
listados e numerados de acordo com a ordem em que apareciam em cada CD, num 
total de 4 listas, uma para cada CD, e foram transcritos ortograficamente de modo 
isolado, pois os juízes deveriam prestar atenção apenas neles e não na frase inteira.
 Antes da avaliação, os juízes foram informados de que o corpus era consti-
tuído por um certo número de palavras inseridas em dois tipos de frase, ‘ele disse 
__________ de novo’ e ‘ele disse __________ hoje, de novo’, lidas por quatro 
locutores; além disso, a lista correspondente ao CD que ia ser ouvido foi distribu-
ída e foi solicitado que após a audição, quantas vezes fossem necessárias, de cada 
palavra do corpus, os juízes marcassem todas as sílabas que sentissem, de alguma 
forma, como proeminentes, inclusive a tônica.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS REFERENTES AOS GRUPOS DE 
VOCÁBULOS

 Analisamos, nesta seção, os resultados obtidos a partir do julgamento dos 
seis juízes para os 10 grupos de vocábulos e procuramos responder às seguintes 
questões: (i) a localização da(s) sílaba(s) portadora(s) da proeminência é constante 
ou admite variação e (ii) pode manifestar-se mais de um acento secundário por 
vocábulo?
 Os quadros com os resultados organizam-se da seguinte forma: na primeira 
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coluna, temos os vocábulos colocados em ordem crescente de sílabas pretônicas. A 
seguir, há uma coluna para cada sílaba pretônica dos vocábulos; as células sombre-
adas significam que as sílabas são tônicas ou não existem na palavra considerada. 
Os números que estão na última coluna (denominada total de votos possíveis para 
cada sílaba) correspondem ao número máximo de votos que aquela sílaba poderia 
receber. O número de ocorrências de cada palavra é obtido pela multiplicação do 
número de informantes (4) pelo número de vezes (2) que cada palavra foi lida (‘ele 
disse ____ de novo’ e ‘ele disse ____ hoje de novo’), vezes o número de juízes (6), 
num total de 48 ocorrências.
 Os números que estão nas células das sílabas pretônicas referem-se aos vo-
tos dados pelos juízes para estas sílabas. Colocamos ao lado desses números, sepa-
rados por uma barra vertical, a razão entre o número de votos recebidos e o número 
total de votos possíveis em termos de porcentagem. 
         Tomemos como exemplo o Quadro 1 com os resultados do grupo de vocábu-
los ‘canibal’/ ‘canibalismo’/ ‘canibalizar’/ ‘canibalização’.12

Quadro 1 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘canibal’/ ‘canibalismo’/ ‘canibalizar’/ ‘canibalização’ recebeu como 

proeminente

 O Quadro 1 deve ser lido assim: na palavra ‘canibal’, a 1.ª sílaba (‘ca’) 
recebeu 18 de 42 votos possíveis (42%) e a 2.a sílaba (‘ni’) não recebeu votos. Na 
palavra ‘canibalismo’, a 1.a sílaba (‘ca’) recebeu 35 dos 48 votos possíveis (75%); 
a 2.a sílaba (‘ni’) recebeu 6 dos 48 votos possíveis (12%) e a 3.a sílaba (‘ba’) rece-
beu 4 de 48 votos possíveis (8%). Em ‘canibalizar’, a 1.a sílaba (‘ca’) recebeu 25 

12 Os informantes tiveram problemas de performance na leitura das palavras ‘canibal’ (em 6 ocorrências), 
‘canibalizar’ (em 12 ocorrências) e ‘canibalização’ (em 12 ocorrências), por isso tivemos de retirar essas 
ocorrências da pesquisa.

Síl pretônicas

Vocábulos
ca ni ba li za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

canibal12 18/
42% 0 42

canibalismo 35/
72%

6/
12%

4/
8% 48

canibalizar 25/
69%

1/
2%

18/
50% 0 36

canibalização 33/
91%

2/
5%

14/
38%

5/
13% 0 36
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dos 36 votos possíveis (69%); a 2.a sílaba (‘ni’) recebeu 1 dos 36 votos possíveis 
(2%); a 3.a sílaba (‘ba’) recebeu 18 dos 36 votos possíveis (50%) e a 4.a sílaba (‘li’) 
não recebeu votos. Em ‘canibalização’, a 1.a sílaba (‘ca’) recebeu 33 dos 36 votos 
possíveis (91%); a 2.a sílaba (‘ni’) recebeu 2 de 36 votos possíveis (5%); a 3.a síla-
ba (‘ba’) recebeu 14 dos 36 votos possíveis (38%); a 4.a sílaba (‘li’) recebeu 5 dos 
36 votos possíveis (13%) e a 5.ª sílaba (‘za’) não recebeu nenhum voto. O número 
total de votos possíveis, por vezes, não é o mesmo, pois alguns locutores tiveram 
problemas de performance durante a leitura de algumas palavras do corpus, as 
quais tiveram de ser retiradas do instrumento de pesquisa apresentado aos juízes, 
como foi mencionado anteriormente.
 A seguir, apresentamos os resultados para cada um dos grupos de palavras 
considerados na pesquisa.

4.1. Grupo de vocábulos: ‘amortecer’/ ‘amortecido’/ 
‘amortecimento’

 No Quadro 2, observamos que a palavra ‘amortecer’ apresenta acento se-
cundário na 2.a sílaba pretônica (‘mor’), em 38 das 48 ocorrências, ou seja, em 
79% das ocorrências. A palavra ‘amortecido’ também apresenta acento secundário 
na 2.a sílaba (‘mor’), em 33 das 48 ocorrências, isto é, 68% das ocorrências. É im-
portante ressaltar que estas foram as únicas palavras de todo o corpus que apresen-
taram, consistentemente, acento secundário na 2.a sílaba. Podemos dizer que isso 
ocorre por três razões:
 a) a sílaba inicial (‘a’) não tem ataque e por isso seria menos proeminente13;
 b) a 2.ª sílaba (‘mor’) é pesada e este tipo de sílaba, naturalmente, atrai pro-
eminência; e
 c) os juízes podem ter segmentado as palavras ‘amortecer’ e ‘amortecido’ e 
as comparado com a palavra ‘amor’, que tem acento primário na 2.a sílaba.
 Acreditamos que (b) explique melhor a incidência de acento secundário 
na 2.a sílaba, no entanto não temos outras palavras no corpus com esta mesma es-
trutura segmental, qual seja, uma sílaba inicial sem ataque seguida de uma sílaba 
pesada, para compararmos os resultados.
 Já a palavra ‘amortecimento’ apresenta acento secundário na 1.a sílaba (‘a’) 
em 76% das ocorrências e de 50% na segunda sílaba (‘mor’), o que indica uma 
possível alternância entre as duas sílabas. 
 Em nossa análise, consideramos valores acima de 50% como significativos 

13 Essa justificativa baseia-se na assunção de que o ataque silábico pode contribuir para o peso silábico que, 
por sua vez, pode contribuir para a atração de acento. Esse posicionamento teórico é defendido por autores 
como Topintzi (2011) e Ryan (2014), dentre outros, embora não haja consenso na literatura a esse respeito.
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para a presença de acento secundário14. Dessa forma, com base nos resultados do 
Quadro 2, é possível dizer que as palavras ‘amortecer’ e ‘amortecido’ apresentam 
acento secundário de forma consistente na 2.a sílaba pretônica (79% e 68%, respec-
tivamente), ao passo que a palavra ‘amortecimento’ tem acento secundário na 1.ª 
sílaba (76%). No entanto, é importante observar que a porcentagem de votos para 
a 2.ª sílaba (‘mor’) em ‘amortecimento’ é de 50%, o que indica que possa haver 
variação entre as duas primeiras sílabas. 

Quadro 2 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘amortecer’/ ‘amortecido’/ ‘amortecimento’ recebeu como proeminente

 Além disso, é possível notar que a percepção de acento na sílaba (‘te’), 
imediatamente anterior ao acento primário, é bastante baixa em relação às demais 
sílabas: nas palavras ‘amortecer’ e ‘amortecido’, o percentual é próximo de zero; 
na palavra ‘amortecimento’, esse percentual é 28%. Tal fato justifica-se pela ten-
dência à evitação de choques acentuais, ou seja, duas proeminências acentuais 
adjacentes15.

4.2. Grupo de vocábulos: ‘canibal’/ ‘canibalizar’/ ‘canibalismo’/ 
‘canibalização’

 No Quadro 3, observamos que os juízes perceberam acento secundário na 
1.a sílaba (‘ca’) pretônica nas palavras ‘canibalismo’, ‘canibalizar’ e ‘canibaliza-
ção’ em 72%, 69% e 91% das ocorrências, respectivamente. Como dissemos an-
teriormente, consideramos porcentagens de votos acima de 50% bons indicativos 

14 Esse percentual foi estabelecido levando-se em conta trabalhos como os de Moraes (2003a) e de 
Fernandes-Svartman (2009) que analisam a percepção de acento secundário por falantes brasileiros.
15 Ver a esse respeito Liberman e Prince (1977) e Kager (1994), por exemplo. Liberman e Prince tratam do 
choque de acentos em uma perspectiva métrica e Kager em uma perspectiva otimalista.

Síl pretônicas

Vocábulos
a mor te cer / ci

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

amortecer 4/
8%

38/
79%

1/
 2% 48

amortecido 3/ 
6%

33/
68% 0 48

amortecimento 32/
76%

21/
50%

12/
28% 0 42
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da presença de acento secundário. Portanto, essas porcentagens parecem indicar 
de forma robusta a manifestação de uma proeminência secundária na 1.a sílaba 
pretônica destas palavras. A porcentagem de votos da 1.a pretônica da palavra ‘ca-
nibal’ é 42%, portanto menor do que 50%, no entanto este resultado não pode ser 
desconsiderado, posto que a 2.a sílaba desta palavra não recebeu nenhum voto.

Quadro 3 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘canibal’/ ‘canibalismo’/ ‘canibalizar’/ ‘canibalização’ recebeu como 

proeminente

 
 Ainda conforme o Quadro 3, vemos que, nas palavras ‘canibalizar’ e ‘cani-
balização’, os juízes notaram outro acento secundário na 3.a sílaba (‘ba’) em res-
pectivamente 50% e 38% das ocorrências. Estas porcentagens iguais ou inferiores 
a 50% são bastante significativas se comparadas às porcentagens da 2.a sílaba ‘ni’ 
(2% e 5%) e da 4.a sílaba ‘li’ (0 e 13%). Parece haver nestas duas palavras uma al-
ternância binária entre sílabas fortes e fracas, o que não ocorre na palavra ‘caniba-
lismo’, em que a 2.a e a 3.a sílabas praticamente não apresentam nenhuma proemi-
nência. A falta de percepção de acento secundário na 3.a sílaba pode ser atribuída 
ao fato de que a 4.a sílaba desta palavra porta acento primário, o que resultaria em 
choque de acentos.

4.3. Grupo de vocábulos: ‘categoria’/ ‘categorizar’/ 
‘categorização’

 Como já dissemos anteriormente, resultados acima de 50% podem ser bons 
índices para a presença de acento secundário. Nesse sentido, as porcentagens de 
votos dos juízes para a 1.a sílaba pretônica nas palavras ‘categoria’, ‘categorizar’ e 

Síl pretônicas

Vocábulos
ca ni ba li za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

canibal 18/
42% 0 42

canibalismo 35/
72%

6/
12%

4/
8% 48

canibalizar 25/
69%

1/
2%

18/
50% 0 36

canibalização 33/
91%

2/
5%

14/
38%

5/
13% 0 36
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‘categorização’, em, respectivamente, 56%, 83% e 85% das ocorrências, indicam 
que uma proeminência secundária se manifesta sobre esta sílaba. 

Quadro 4 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘categoria’/ ‘categorizar’/ ‘categorização’ recebeu como proeminente

 Vemos, ainda, no Quadro 4, que, nas palavras ‘categorizar’ e ‘categoriza-
ção’, a 3.a sílaba (‘go’) é percebida como proeminente em, respectivamente, 33% e 
26% das ocorrências. Estas porcentagens estão abaixo de 50%, no entanto, quando 
as comparamos com os resultados da 2.a sílaba (‘te’), 2% e 7%, e da 4.a (‘ri’), 0 
e 7%, elas mostram-se significativas. Estes resultados indicam que, nas palavras 
‘categorizar’ e ‘categorização’, as sílabas distribuem-se em batidas fortes e fracas. 
 Ressaltamos também que as sílabas imediatamente anteriores à portadora 
de acento primário não receberam votos a fim de evitar a ocorrência de acentos em 
sílabas adjacentes.

4.4. Grupo de vocábulos: ‘civilizar’/ ‘civilizado’/ ‘civilização’

 No Quadro 5, vemos que as porcentagens de votos para a incidência de 
acento secundário na 1.a sílaba são bastante altas em todas as palavras do grupo de 
vocábulos. Aliás, este foi o grupo com as maiores porcentagens para a 1.a sílaba 
dentre os 10 grupos da amostra. 

Síl pretônicas

Vocábulos
ca te go ri za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

categoria 27/ 
56%

7/
14% 0 48

categorizar 40/ 
83%

1/ 
2%

16/ 
33% 0 48

categorização 36/ 
85%

3/
 7%

11/ 
26%

3/
7% 0 42
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Quadro 5 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘civilizar’/ ‘civilizado’/ ‘civilização’ recebeu como proeminente

 
 As palavras ‘civilizar’ e ‘civilizado’ apresentam apenas uma proeminência 
secundária por vocábulo, uma vez que as outras sílabas receberam percentuais 
muito baixos de votos (0 e 8%). Na palavra ‘civilização’, por sua vez, podemos 
considerar que há outra proeminência secundária na 3.a sílaba (‘li’). Embora o 
percentual de votos, 22%, desta sílaba tenha ficado bem abaixo de 50%, na com-
paração com a 2.a sílaba (‘vi’) e a 4.a sílaba (‘za’), que não receberam votos, esse 
resultado é significativo. Mais uma vez, a não-percepção de acento secundário nas 
sílabas que precedem o acento primário ilustra a tendência a não-ocorrência de 
proeminências acentuais adjacentes.

4.5. Grupo de vocábulos: ‘contabilizar’/ ‘contabilização’/ 
‘contabilidade’

 Os resultados do Quadro 6 mostram que os juízes sentiram a presença de 
acento secundário na 1.a sílaba em um grande número de ocorrências das palavras 
‘contabilizar’, ‘contabilização’ e ‘contabilidade’. As porcentagens de todas as pa-
lavras são superiores a 50%, o que parece indicar de maneira sólida a presença de 
um acento secundário na sílaba inicial.

Síl pretônicas

Vocábulos
ci vi li za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

civilizar 38/
90% 0 0 42

civilizado 35/
72%

4/
8% 0 48

civilização 45/
93% 0 11/

22% 0 48
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Quadro 6 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘contabilizar’/ ‘contabilização’/ ‘contabilidade’ recebeu como 

proeminente

 
 Vemos, ainda, no Quadro 6, que as palavras ‘contabilização’ e ‘contabili-
dade’ apresentam apenas uma proeminência secundária inicial, uma vez que as 
porcentagens de votos das demais sílabas são muito pequenas: a 2.a sílaba (‘ta’) 
recebeu 9% e 0; a 3.a sílaba (‘bi’) obteve 5% e 16%; e a 4.a sílaba (‘li’) teve 16% 
e 0. Na palavra ‘contabilizar’, por outro lado, parece que um segundo acento se-
cundário incide na 3.a sílaba (‘bi’), indicando uma alternância entre sílabas fortes e 
fracas, uma vez que esta sílaba recebeu 30% de votos, percentual bastante superior 
ao da 2.a sílaba (‘ta’), 11%, e também superior aos percentuais de votos das outras 
sílabas das outras palavras do grupo, com exceção da primeira de cada palavra16.

4.6. Grupo de vocábulos: ‘democrata’/ ‘democracia’/ 
‘democratizar’/ ‘democratização’

 No Quadro 7, observamos que os juízes marcaram acento secundário na 1.a 

sílaba pretônica nas palavras ‘democracia’, ‘democratizar’ e ‘democratização’ em 
respectivamente 59%, 71% e 83% das ocorrências. As porcentagens dessas pala-
vras parecem indicar de forma consistente a manifestação de uma proeminência 
secundária na sílaba inicial. A porcentagem de votos da 1.a sílaba da palavra ‘de-
mocrata’ é de apenas 41%, no entanto não pode ser desconsiderada, posto que a 2.a 

sílaba (‘mo’) não recebeu nenhum voto.

16 O mesmo poderia acontecer com a palavra ‘contabilidade’, cujo número de sílabas pretônicas é igual ao 
da palavra ‘contabilizar’. Não temos, contudo, nenhuma hipótese para explicar esse comportamento díspar.

Síl pretônicas

Vocábulos
con ta bi li za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

contabilizar 38/ 
90%

5/
11%

13/ 
30% 0 42

contabilidade 34/ 
70% 0 8/

16% 0 48

contabilização 46/ 
96%

5/
9%

3/
5%

8/ 
16%

6/ 
14% 48
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Quadro 7 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘democrata’/ ‘democracia’/ ‘democratizar’/ ‘democratização’ recebeu 

como proeminente

 
 Ainda conforme este quadro, vemos que, nas palavras ‘democratizar’ e ‘de-
mocratização’, os juízes perceberam outra proeminência secundária na 3.a sílaba 
(‘cra’) em respectivamente 26% e 35% das ocorrências. Estas porcentagens são ni-
tidamente menores do que 50%, mas são bastante significativas se comparadas às 
porcentagens da 2.a (‘mo’) e da 4.a (‘ti’) sílabas. Parece haver nestas duas palavras 
uma alternância binária entre sílabas fortes e fracas, o que não ocorre na palavra 
‘democracia’, em que a 2.a e a 3.a sílabas praticamente não apresentam nenhuma 
proeminência. A quase ausência de votos para a 3.a sílaba desta palavra pode ser 
explicada pela proximidade com uma sílaba com proeminência primária, o que 
provocaria choque de acentos.

4.7. Grupo de vocábulos: ‘parabéns’/ ‘parabenizo’/ ‘parabenizar’/ 
‘parabenização’

 Conforme o Quadro 8, vemos que todas as palavras deste grupo tiveram 
porcentagens de votos para a 1.ª sílaba acima de 50%, ou seja, parece que há indí-
cios significativos da presença de proeminência secundária inicial nestas palavras.

Síl pretônicas

Vocábulos
de mo cra ti za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

democrata 20/ 
41% 0 48

democracia 25/ 
59%

3/ 
7%

2/ 
4% 42

democratizar 30/ 
71% 0 11/ 

26% 0 42

democratização 40/ 
83%

4/ 
8%

17/ 
35%

2/ 
4% 0 48
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Quadro 8 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘parabéns’/ ‘parabenizo’/ ‘parabenizar’/ ‘parabenização’ recebeu como 

proeminente

 
 Além disso, conforme o Quadro 8, vemos que, na palavra ‘parabenizar’, os 
juízes perceberam outro acento secundário na 3.a sílaba (‘be’) em 37% das ocorrên-
cias. Esta porcentagem é significativa se comparada às porcentagens da 2.a (‘ra’) e 
da 4.a (‘ni’) sílabas, 10% e 2%, respectivamente. Parece haver nesta palavra uma 
tendência à alternância binária entre sílabas fortes e fracas, o que não ocorre na pa-
lavra ‘parabenizo’, em que a 2.a sílaba (‘ra’) recebeu um número pequeno de votos 
(16%) e a 3.a sílaba (‘be’) não apresentou nenhuma proeminência. 
 O fato de a 3.a sílaba da palavra ‘parabenizo’ não ter recebido votos pode 
ser justificado pela adjacência com uma sílaba com proeminência primária, o que 
resultaria em choque acentual. A mesma justificativa pode ser dada para a falta de 
percepção do acento secundário na 4.a sílaba (‘ni’) da palavra ‘parabenizar’ e na 5.a 
sílaba (‘za’) da palavra ‘parabenização’.

4.8. Grupo de vocábulos: ‘regular’/ ‘regularizo’/ ‘regularizar’/ 
‘regularização’

 No Quadro 9, observamos que os juízes marcaram acento secundário na 1.a 

sílaba pretônica nas palavras ‘regular’, ‘regularizo’, ‘regularizar’ e ‘regularização’ 
em respectivamente 69%, 78%, 80% e 87% das ocorrências, portanto, resultados 
acima de 50%.  

Síl pretônicas

Vocábulos
pa ra be ni za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

parabéns 32/
66% 0 48

parabenizo 27/
56%

8/
16% 0 48

parabenizar 41/
85%

5/
10%

18/
37%

1/
2% 48

parabenização 41/
97%

5/
11%

11/
26%

8/
19% 0 42
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Quadro 9 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘regular’/ ‘regularizo’/ ‘regularizar’/ ‘regularização’ recebeu como 

proeminente

 Além disso, conforme o Quadro 9, vemos que, na palavra ‘regularizar’, os 
juízes marcaram a incidência de outro acento secundário na 3.a sílaba (‘la’) em 
40% das ocorrências, uma vez que as porcentagens de votos das demais sílabas são 
muito pequenas: a 2.a sílaba (‘gu’) recebeu 2%; a 4.a sílaba (‘ri’) não obteve votos. 
Esta palavra parece ter uma tendência à alternância binária entre sílabas fortes e 
fracas, o que não ocorre nas palavras ‘regularizo’ e ‘regularização’, as quais têm 
percentuais muitos baixos (entre 0 e 14%) para as outras sílabas pretônicas.
 Vemos ainda que nenhuma sílaba imediatamente anterior ao acento primá-
rio recebeu votos (com exceção de um voto para a 2.a sílaba (‘gu’) em ‘regular’), 
o que se deve à evitação de choques de acentos.

4.9. Grupo de vocábulos: ‘responsável’/ ‘responsabilizar’/ 
‘responsabilização’/ ‘responsabilidade’

 Os resultados do Quadro 10 mostram que os juízes perceberam a incidência 
de acento secundário na 1.a sílaba nas palavras ‘responsável’, ‘responsabilizar’, 
‘responsabilidade’ e ‘responsabilização’ em respectivamente 54%, 76%, 81% e 
70% das ocorrências. Tais resultados parecem indicar consistentemente a presença 
de uma proeminência secundária inicial.

Síl pretônicas

Vocábulos
re gu la ri za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

regular 29/
69%

1/
2% 42

regularizo 33/
78%

2/
4% 0 42

regularizar 34/
80%

1/
2%

17/
40% 0 42

regularização 42/
87% 0 7/

14%
7/

14% 0 48
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Quadro 10 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘responsável’/ ‘responsabilizar’/ ‘responsabilização’/ ‘responsabilidade’ 

recebeu como proeminente

 Diferentemente dos resultados dos outros grupos de vocábulos, a 2.a síla-
ba (‘pon’) e a 3.a sílaba (‘sa’) das palavras ‘responsabilizar’, ‘responsabilidade’ e 
‘responsabilização’ tiveram porcentagens de votos muito semelhantes, enquanto a 
4.a sílaba (‘bi’) e a 5.a sílaba (‘li’) quase não receberam votos. De acordo com estes 
resultados, não é possível afirmar que haja manifestação de outra proeminência 
secundária além da inicial. Nesse grupo de palavras, também não houve votos para 
sílabas imediatamente anteriores à sílaba com acento primário.

4.10. Grupo de vocábulos: ‘secular’/ ‘secularizo’/ ‘secularizar’/ 
‘secularização’

 Os resultados do Quadro 11 mostram que os juízes perceberam a incidência 
de acento secundário na 1.a sílaba em um grande número de ocorrências das pa-
lavras ‘secular’, ‘secularizo’, ‘secularizar’ e ‘secularização’. As porcentagens de 
todas as palavras são superiores a 50%, o que parece indicar de maneira robusta a 
presença desse acento na sílaba inicial.

Síl pretônicas

Vocábulos
res pon sa bi li za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

responsável 26/
54% 0 48

responsabilizar 32/
76%

8/
19%

11/
22%

2/
4% 0 42

responsabilidade 39/
81%

11/
22%

14/
29% 0 0 48

responsabilização 34/
70%

13/
27%

13/
27%

3/
6%

5/
10% 0 48
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Quadro 11 – Número e porcentagem de votos que cada sílaba pretônica das 
palavras ‘secular’/ ‘secularizo’/ ‘secularizar’/ ‘secularização’ recebeu como 

proeminente

 De acordo com este quadro, vemos também que apenas na palavra ‘secu-
larizar’, os juízes perceberam outro acento secundário, o qual recaiu na 3.a sílaba 
(‘la’) em 38% das ocorrências. Essa afirmação pode ser feita a partir da compara-
ção com os resultados das outras sílabas pretônicas: a 2.a sílaba (‘cu’) teve 9% de 
votos e a 4.a sílaba (‘ri’) não recebeu votos. Esta palavra parece ter uma tendência 
a alternar as sílabas em batidas fortes e fracas, o que não ocorre nas palavras ‘se-
cularizo’ e ‘secularização’, uma vez que as demais sílabas obtiveram percentuais 
baixos de votos (entre 5% e 18%).
 Além da posição do acento secundário nos 10 grupos de vocábulos, analisa-
mos também a localização desse acento levando-se em conta o número de sílabas 
pretônicas das palavras. É o que passamos a discutir a seguir.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA OS 
VOCÁBULOS COM NÚMERO PAR DE SÍLABAS 
PRETÔNICAS

 Nesta seção, apresentamos os resultados da percepção do acento secundário 
em palavras com número par, ou seja, palavras com 2 e 4 sílabas pretônicas.
 O Quadro 12 expõe as porcentagens de votos em palavras com 2 sílabas 
pretônicas. Os resultados deste quadro mostram que a 1.a sílaba foi mais perce-
bida como proeminente nas palavras ‘regular’ e ‘secular’ e menos percebida nas 
palavras ‘canibal’ e ‘democrata’, ou seja, não temos, neste caso, uma percepção 

Síl pretônicas

Vocábulos
se cu la ri za

Total de votos 
possíveis para 

cada sílaba

secular 34/
70% 0 48

secularizo 24/
66%

3/
8%

2/
5% 36

secularizar 37/
88%

4/
9%

16/
38% 0 42

secularização 46/
95%

5/
10%

9/
18%

9/
18% 0 48
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uniforme da incidência de acento secundário em palavras com 2 sílabas pretônicas. 
É importante ressaltar que apenas na palavra ‘regular’ a sílaba imediatamente an-
terior ao acento primário foi marcada como proeminente pelos juízes, no entanto 
esse resultado pode ser desconsiderado, pois o percentual foi muito baixo: apenas 
2%. A não-percepção de acento nessa sílaba se deve ao fato de que haveria choque 
entre acentos, o que é evitado nas línguas do mundo.

Quadro 12 – Porcentagem de votos que as sílabas receberam em palavras com 2 
pretônicas

 
 O Quadro 13 apresenta as porcentagens de votos em palavras com 4 sílabas 
pretônicas. A porcentagem de concordância dos juízes em relação à percepção do 
acento secundário na 1.a sílaba parece ser maior em palavras com 4 sílabas pretô-
nicas do que em palavras com 2 sílabas, ou seja, o acento secundário seria mais 
percebido em palavras mais longas. Podemos observar no Quadro 12 que a porcen-
tagem de concordância dos juízes em relação às palavras com 2 sílabas pretônicas 
oscila entre 41% e 70%, enquanto nas palavras com 4 sílabas pretônicas, conforme 
o Quadro 13, essa porcentagem oscila entre 69% e 93%.  

Vocábulos Porcentagem de votos 
para a 1.a sílaba

Porcentagem de votos 
para a 2.a sílaba

canibal 42% 0

democrata 41% 0

parabéns 66% 0

regular 69% 2%

responsável 54% 0

secular 70% 0
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Quadro 13 – Porcentagem de votos que as sílabas receberam em palavras com 4 
sílabas pretônicas

 
 

 Podemos ver, ainda, no Quadro 13, que há indicativos da presença de outra 
proeminência secundária, além da inicial, na 3.a sílaba em quase todas as palavras, 
dentre as quais se destaca a palavra ‘canibalizar’, que teve 50% de votos para esta 
sílaba. Além disso, observamos que a percepção de acento secundário na 4.a sílaba 
é quase nula: os percentuais variam de zero a 2%. Tal fato parece indicar a evitação 
de sílabas adjacentes acentuadas.
 Por fim, é preciso comentar os resultados para a palavra ‘responsabiliza-
ção’: único caso em que há seis sílabas pretônicas antes do acento secundário. As-
sim como as palavras dos Quadros 12 e 13, nessa palavra, foi percebida de forma 
consistente proeminência na sílaba inicial (‘res’), cujo percentual foi de 70%. No 
entanto, essa palavra difere em relação à incidência de acento secundário na 3.a 

sílaba (‘sa’), uma vez que a porcentagem para esta sílaba e para a 2.a sílaba (‘pon’) 
é o mesmo: 27%. As demais sílabas da palavra obtiveram porcentagens bastante 
baixas, variando de 0 a 10%.

Vocábulos
Porcentagem 
de votos para 

a 1.a sílaba

Porcentagem 
de votos para 

a 2.a sílaba

Porcentagem 
de votos para 

a 3.a sílaba

Porcentagem 
de votos para 

a 4.a sílaba
amortecimento 76% 50% 28% 0

canibalizar 69% 2% 50% 0

categorizar 83% 2% 33% 0

civilização 93% 0 22% 0

contabilidade 70% 0 16% 0

contabilizar 90% 11% 30% 0

democratizar 71% 0 26% 0

parabenizar 85% 10% 37% 2%

regularizar 80% 2% 40% 0

secularizar 88% 9% 38% 0
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA OS 
VOCÁBULOS COM NÚMERO ÍMPAR DE 
SÍLABAS PRETÔNICAS

 Nesta seção, mostramos os resultados da percepção do acento secundário 
em palavras com número ímpar, ou seja, palavras com 3 e 5 sílabas pretônicas.
 O Quadro 14 apresenta as porcentagens de votos em palavras com 3 sílabas 
pretônicas. Os resultados deste quadro mostram que a 1.a sílaba foi mais perce-
bida como proeminente nas palavras ‘civilizar’ e ‘regularizo’ e menos percebida 
nas palavras ‘amortecer’ e ‘amortecido’. Aliás, estas palavras foram as únicas que 
tiveram acento secundário percebido de forma consistente na 2.a sílaba pretônica. 
Acreditamos que o acento secundário incida na 2.a sílaba, nessas palavras, porque 
ela é pesada, e, como se sabe, sílabas pesadas podem atrair proeminência. No en-
tanto, não temos outras palavras no corpus com a mesma estrutura segmental de 
‘amortecer’ e ‘amortecido’, qual seja, uma sílaba inicial sem ataque seguida de 
uma sílaba pesada, para compararmos os resultados, como mencionamos anterior-
mente. Além disso, observamos que praticamente não há percepção de acento se-
cundário na 3.a sílaba: os percentuais variam de zero a 8%. Como já comentamos, 
esse fato parece indicar uma tendência dos falantes a evitarem choques acentuais.

Quadro 14 – Porcentagem de votos que as sílabas receberam em palavras com 3 
sílabas pretônicas

Vocábulos
Porcentagem de 
votos para a 1.a 

sílaba

Porcentagem de 
votos para a 2.a 

sílaba

Porcentagem de 
votos para a 3.a 

sílaba
amortecer 8% 79% 2%

amortecido 6% 68% 0

canibalismo 72% 12% 8%

categoria 56% 14% 0

civilizar 90% 0 0

civilizado 72% 8% 0

democracia 59% 7% 4%

parabenizo 56% 16% 0

regularizo 78% 4% 0

secularizo 66% 8% 5%
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 O Quadro 15 apresenta as porcentagens de votos em palavras com 5 síla-
bas pretônicas. A porcentagem de concordância dos juízes em relação à percepção 
do acento secundário na 1.a sílaba parece ser maior em palavras com 5 sílabas 
pretônicas do que em palavras com 3 sílabas, ou seja, parece que, novamente, o 
acento secundário é mais percebido em palavras mais longas. A porcentagem de 
concordância dos juízes oscila entre 56% e 90% nas palavras com 3 sílabas (des-
considerando-se as palavras ‘amortecer’ e ‘amortecido’ pelos motivos expostos 
acima), enquanto nas palavras com 5 sílabas pretônicas, conforme o Quadro 15, 
essa porcentagem oscila entre 76% e 97%.

Quadro 15 – Porcentagem de votos que as sílabas receberam em palavras com 5 
sílabas pretônicas

 Podemos observar a incidência de outra proeminência secundária, que recai 
na 3.a sílaba, em apenas duas palavras, quais sejam ‘canibalização’ e ‘democrati-
zação’, cujas porcentagens são 38% e 35%, respectivamente. Estes resultados di-
ferem de um dos padrões apresentados por Collischonn (1994), que prevê que, em 
palavras com número ímpar de sílabas pretônicas, a primeira sílaba é acentuada e 
o acento seguinte somente cai sobre a quarta sílaba pretônica. As percentagens de 
votos para a 3.a e a 4.a sílabas em todas as palavras estão muito próximas, quan-
do não são iguais, não sendo possível determinar se uma sílaba é mais percebida 
como proeminente do que a outra. 

Vocábulos

Porcen-
tagem de 

votos para 
a 1.a sílaba

Porcen-
tagem de 

votos para 
a 2.a sílaba

Porcen-
tagem de 

votos para 
a 3.a sílaba

Porcen-
tagem de 

votos para 
a 4.a sílaba

Porcen-
tagem de 

votos para 
a 5.a sílaba

canibalização 91% 5% 38% 13% 0

categorização 85% 7% 26% 7% 0

contabilização 85% 9% 5% 14% 14%

democratização 83% 8% 35% 4% 0

parabenização 97% 11% 26% 19% 0

regularização 87% 0 14% 14% 0

responsabilidade 81% 22% 29% 0 0

responsabilizar 76% 19% 22% 4% 0

secularização 95% 10% 18% 18% 0
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 Além disso, observamos que a percepção de acento secundário na 5.a síla-
ba, a sílaba imediatamente anterior àquela com acento primário, é muito baixa: os 
percentuais variam de zero a 14%. Esse fato corrobora a observação de que há uma 
tendência dos falantes a evitarem choques acentuais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Retomamos aqui as questões norteadoras desta pesquisa, quais sejam, (i) a 
localização da(s) sílaba(s) portadora(s) da proeminência é constante ou admite va-
riação? e (ii) pode manifestar-se mais de um acento secundário por vocábulo?, e as 
respondemos comparando nossos resultados (KELLER, 2004) com os de Collis-
chonn (1994) e os de Moraes (2003 a,b). Para tanto, observemos o Quadro 16.

Quadro 16 – Resultados de Collischonn (1994), Moraes (2003 a, b) e Keller (2004)

 Retomemos a primeira questão:

(i) a localização da(s) sílaba(s) portadora(s) da proeminência é constante 
ou admite variação? 

Collischonn 
(1994) Moraes (2003a, b) Keller (2004)

Acento secundário 
na 1.a sílaba 

pretônica
sim sim  

(3 informantes) sim

Variação entre a 
1.a e a 2.a sílaba 
pretônica (em 
palavras com 

número ímpar de 
pretônicas)

sim não não

Incidência de 
mais de um acento 

secundário
sim não sim

Acento secundário 
na 2.a sílaba 

pretônica
sim sim 

(1 informante)

sim 
(‘amortecer’, 
‘amortecido’)

Variação entre a 
3.a e a 4.a sílaba 

pretônica
não não sim
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 Os resultados de Moraes (2003a, b) mostraram que os juízes identificaram 
de forma robusta uma proeminência secundária na sílaba inicial, em três infor-
mantes, no entanto um informante manifestou acento secundário na 2.a sílaba. Em 
nossos resultados, os juízes também verificaram, de modo bastante consistente, a 
ocorrência de acento secundário na 1.a sílaba pretônica, especialmente em palavras 
com quatro ou mais sílabas pretônicas, em todos os locutores. Encontramos ainda 
acento secundário apenas na 2.a pretônica em um número bastante reduzido de 
palavras, tais como ‘amortecer’ e ‘amortecido’. Os resultados de Moraes não apon-
tam a possibilidade de variação entre a 1.a e a 2.a pretônica em uma mesma palavra, 
como previsto por Collischonn (1994). Nossos resultados confirmam essa obser-
vação. Essa pesquisa apontou ainda uma possibilidade não tratada por nenhum dos 
dois autores, em palavras com 5 sílabas pretônicas, com base no Quadro 15: a va-
riação na posição de acento secundário entre sílabas não-iniciais (3.a e 4.a sílaba), 
já que as porcentagens de votos para essas sílabas foram bastante semelhantes.
 Recuperemos a segunda questão:

 b) pode manifestar-se mais de um acento secundário por vocábulo?

 Nossos resultados diferem dos de Moraes quanto à não incidência de mais 
de um acento secundário, uma vez que os juízes perceberam esse acento em mais 
de uma sílaba em um mesmo vocábulo, como proposto por Collischonn (1994). 
 Como descrevemos anteriormente, a autora propõe que, em palavras com 
número par de sílabas, o acento secundário recai na 1.a sílaba pretônica e a cada 
segunda sílaba à direita desta. Nossos resultados parecem confirmar essa previsão. 
No Quadro 13, que apresenta resultados das palavras com 4 sílabas pretônicas, os 
resultados mostram de forma robusta que há incidência de acento secundário na 
1.a sílaba; ainda que de forma não tão robusta quanto os resultados da 1.a sílaba, há 
também a incidência de outra proeminência secundária na 3.a sílaba. Em relação 
às palavras com 5 sílabas pretônicas, conforme o Quadro 15, é possível identificar 
outra proeminência secundária, mas não é possível determinar em qual sílaba ela 
recai, se na 3.a sílaba ou na 4.a sílaba.
 Além disso, Collischonn (1994) afirma que em palavras com número ímpar 
de sílabas pretônicas, podem ocorrer dois padrões acentuais: a) a segunda sílaba é 
acentuada e cada segunda sílaba à direita desta e b) a primeira sílaba é acentuada e 
o acento seguinte somente cai sobre a terceira sílaba à direita desta. No Quadro 15, 
que apresenta os resultados das palavras com 5 sílabas pretônicas, vemos, contu-
do, que nossos resultados não confirmam nenhum dos dois padrões propostos pela 
autora. 
 Em suma, nossos resultados ora confirmam as observações de cunho fo-
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nético/perceptual (MORAES, 2003a, b) e ora as de cunho fonológico (COLLIS-
CHONN, 1994), o que nos leva a crer que um entendimento mais completo sobre o 
acento secundário, e outros fenômenos linguísticos, deva conjugar esses dois tipos 
de análise.
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Estrutura moraica do 
latim ao espanhol
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1. DO LATIM AO ESPANHOL: UMA INTRODUÇÃO

 É sabido que a perda da quantidade distintiva que se aplicou, grosso modo, 
na passagem do latim para as línguas românicas teve efeitos variados nas estrutu-
ras moraicas de cada língua românica. Como possíveis efeitos, temos fenômenos 
tidos como existentes já em latim vulgar, tais como monotongação, ditongação, 
geminação, dentre outros, como processos de resolução diante de uma estrutura 
moraica que não mais contava com a quantidade.
 A sílaba em latim é geralmente caracterizada, por estudos mais tradicionais, 
como uma sequência de sons (COUTINHO, 1958; FARIA, 1955; SILVA NETO, 
1957; LAUSBERG, 1963). Além disso, a simplificação de vogais longas ou de 
consoantes geminadas e o apagamento de consoantes pós-vocálicas são descritos 
como processos separados e sem se fazer menção aos efeitos desses fenômenos 
nas línguas românicas.
 Assumimos que a evolução da quantidade vocálica e da quantidade conso-
nantal, comumente tratados como fenômenos separados, como em Holt (1997), 
pode ser explicada via Fonologia das Moras como um só fenômeno, a saber, a 
evolução da quantidade distintiva do latim ao espanhol. Também é objetivo des-
se trabalho traçar um paralelo com pesquisas anteriores (COSTA, 2011; COSTA; 
KELLER 2014), a respeito do português e do italiano respectivamente.
 Diante desse panorama, e do pressuposto de que as referidas mudanças di-
zem respeito à mora, o presente capítulo trata dos efeitos da mudança de estrutura 
moraica do latim ao espanhol sob a ótica da Fonologia das Moras (HAYES, 1989), 
mais precisamente da perda da quantidade vocálica (vogais longas) e da quanti-
dade consonantal (consoantes geminadas e pós-vocálicas), interpretadas como um 
único processo, qual seja, mudança de estrutura moraica. Estudos considerando o 
português e o italiano foram desenvolvidos em Costa (2011) e em Costa e Keller 
(2014), respectivamente, como foi mencionado anteriormente.
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 Hayes (1989) define mora como uma unidade de peso do tier prosódico: 
uma sílaba leve porta uma mora; uma pesada, duas moras. Quanto aos segmentos: 
vogais longas portam duas moras; vogais curtas, uma mora; as consoantes gemi-
nadas compartilham uma mora subjacentemente; consoantes simples e glides não 
portam mora na subjacência. Elementos recebem mora na subjacência e, se não 
forem alvo de alguma regra de apagamento, portarão mora na superfície. De acor-
do com a abordagem seguida neste trabalho1, a silabificação consiste nos seguin-
tes passos: (i) escolha do segmento mais sonoro para dominar o nó da sílaba; (ii) 
adjunção da consoante do onset ao nó silábico; (iii) se a sílaba for pesada, cria-se 
uma nova mora, se não for, a consoante é incorporada. Uma mora é atribuída a uma 
consoante simples ou a um glide pós-vocálicos através de Weight by Position no 
caso das línguas para as quais a sílaba CVC é pesada. Esse princípio é retomado 
por muitos estudos, como Rosenthall e Van der Hulst (1999). Outros princípios 
envolvidos são Stray Erasure, que apaga moras que não foram reassociadas, e Pa-
rasitic Delinking, que apaga a estrutura silábica que não possui elemento nuclear 
(cf. HAYES, 1989).
 É sabido que as línguas românicas não conviveram com as vogais longas 
latinas e, no que se refere ao espanhol, as geminadas são também simplificadas, 
respeitando estágios históricos de acordo com a sonoridade2. As geminadas -nn- e 
-ll-, entretanto, são palatalizadas e não simplificadas, de acordo com Holt (1997). 
 Os reflexos da mudança de estrutura moraica do latim ao espanhol são os 
seguintes: redução da vogal longa, redução do ditongo, perda de mora da consoan-
te pós-pico (criação de africadas) e palatalização. Na sequência, discutiremos cada 
um desses processos.

2. PERDA DE MORA: REDUÇÃO DA VOGAL 
LONGA

 O espanhol não conserva a mora das vogais longas latinas, tampouco a 
quantidade vocálica distintiva do latim tem efeito na estrutura moraica do espa-
nhol. Observemos os exemplos em (1).

(1) Perda de mora3 

1 A abordagem seguida nesse trabalho pressupõe uma sílaba sem estrutura interna. Para mais informações, 
sugerimos a leitura de Collischonn (2001).
2 Holt (1997).
3 O diacrítico “⁻” acima da vogal indica que ela é longa.

Latim Espanhol
brūtu3 bruto
tōtu todo
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 Podemos observar em (2) que o princípio Stray Erasure tem um importante 
papel apagando as moras não reassociadas após a queda da vogal que contribuía para 
o peso. Esse é o mesmo comportamento encontrado em português. Em italiano, a mora 
da vogal longa latina é preservada através da geminação da consoante seguinte, em um 
processo de reassociação da mora da vogal à consoante (COSTA; KELLER, 2014).

(2) Forma clássica (‘br[u:]tu’)

 Os exemplos em (3) são comumente tratados por estudos mais tradicionais como 
apagamento da consoante que antecede o particípio (-ct-) e (-pt) + to do latim na passa-
gem para as línguas românicas. De fato, o que ocorre nesses exemplos é o apagamento da 
mora da vogal longa, já que a consoante pós-pico, nesse caso, não possui mora. Note que 
a consoante segue vogal longa, portanto aquela não porta mora por Wheigt by Position.

(3) Perda de mora

Latim Espanhol
corrēc#to corregido
leēc#to lido
scrīp#to escrito
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 De acordo com Hayes (1989), consoantes pós-vocálicas em sílabas dupla-
mente travadas são adjungidas por Adjunção de Segmentos Restantes, sem atribuir 
peso à sílaba. Como a vogal longa porta duas moras, a simplificação do latim ao 
espanhol se dá pela queda de uma vogal; a mora correspondente não reassociada é 
apagada por Stray Erasure. Em português e em italiano temos o mesmo comporta-
mento.

3. PERDA DE MORA: REDUÇÃO DE DITONGO

 Os ditongos latinos são sempre monotongados em espanhol: ‘aurum’ > 
‘oro’; ‘tesaurus’ > ‘tesoro’. Nesse aspecto, o espanhol se aproxima do italiano, já 
que o português mantém os ditongos, monotongando-os variavelmente.

(4) Forma clássica (‘tesaurum’)

 Em (4), a queda da segunda vogal do ditongo deixa a mora correspondente 
livre, que é apagada por Stray Erasure por não ter sido reassociada, resultando na 
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forma ‘tesoro’. Esse é o tratamento que o espanhol dá aos ditongos latinos, a não-
-preservação da mora. O espanhol se assemelha ao italiano nesse aspecto.
 Do latim ao espanhol, há o processo de formação de ditongo crescente atra-
vés de vogais breves ‘ĕ’ e ‘ŏ’ originais ou advindas de redução de ditongo. A re-
ferida redução remonta ao latim vulgar e o resultado desse processo não contribui 
para o peso, como mostram os exemplos em (5). 

(5) Ditongação de vogais breves latinas

 De acordo com Holt (1997), a língua espanhola não dispõe de vogais mé-
dias baixas em seu inventário porque as substituiu por ditongos crescentes. Enten-
demos, portanto, que a opção do espanhol por ditongar ‘ĕ’ e ‘ŏ’ encontra-se nos 
estágios de evolução do sistema vocálico do latim vulgar ao hispano-romance. 
Enquanto o sardo e o lucano do sul possuem um sistema vocálico de cinco vogais 
com a ausência das médias altas, o espanhol conta com um sistema de cinco vogais 
sem as médias baixas advindas do latim. O português, por sua vez, apresenta um 
sistema vocálico que mantém todas as qualidades dispostas em latim vulgar.

4. PERDA DE MORA: CRIAÇÃO DE AFRICADAS

 No que diz respeito ao encontro -ct-, o espanhol, diferentemente do portu-
guês, não conserva a mora da consoante pós-vocálica. Todavia, cria palatais como 
mostram os dados em (6). A diferença dos exemplos em (6) e em (3) se deve ao 
fato de que aqui a consoante pós-vocálica do latim ocupa uma posição de peso.

Latim Espanhol
sĕte siete

mŏrtem muerte
pŏrtam puerta
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(6) Perda de mora com criação de africadas

(7) Forma clássica (‘noctem’)

 A consoante pós-pico é elidida, e sua mora é apagada por Stray Erasure 
por não ter sido reassociada. Enquanto cria uma geminada no italiano e ditonga 
em português, o apagamento da mora da consoante pós-vocálica tem o efeito de 
palatalizar a consoante seguinte em espanhol. É criado um segmento de contorno 
que tem a complexidade de iniciar como oclusiva e terminar como fricativa, como 
podemos ver na representação em (8), adaptada de Clements (1985). Formas como 
ocho, pecho e noche do espanhol também se manifestam em algumas variedades 
do português do nordeste do Brasil.

Latim Espanhol
făctum hecho
pĕctus pecho
lăctem leche
nŏctem noche
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(8) Segmento complexo de contorno

Fonte: Adaptado de Clements (1985)

5. PERDA DE MORA: CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA VIA CRIAÇÃO DE PALATAIS

 Enquanto o italiano mantém as geminadas latinas, criando geminadas no-
vas via alongamento compensatório, e o português as elimina, simplificando-as, o 
espanhol apresenta reflexos das geminadas através das palatais. Holt (1997, 2003) 
descreve um paulatino processo de simplificação das geminadas em espanhol que 
respeita uma escala de sonoridade. As primeiras geminadas a serem simplificadas 
foram as obstruintes, depois as soantes e, por último, /ll/ e /nn/. As últimas se tor-
naram palatais, refletindo, em sua característica complexa, sua origem de consoan-
tes geminadas. 
 O argumento de Holt (1997, 2003) é reforçado por Payne (2006), segundo 
a qual a palatalização está intimamente associada à produção de geminadas. Em 
estudo de base articulatória, através de eletropalatografia, Payne (2006) trata das 
geminadas do italiano utilizando índices não-duracionais com o objetivo de iden-
tificar se outras características fazem parte da produção de uma geminada.
 Com a duração isolada, a autora elenca aspectos que podem ser relaciona-
dos a consoantes geminadas em comparação com as consoantes simples e com as 
“consoantes inerentemente longas quando intervocálicas”, isto é, palatais. Ao fim 
do estudo, a autora atesta que há uma gradiência quanto à palatalização e duração 
do tipo:/l:/ - /ʎ:/ e /l/. A geminada é o elemento que possui maior duração, ao passo 
que a consoante palatal se aproxima da geminada por conta de sua articulação pa-
latal e a consoante simples se caracteriza por apresentar o menor grau dentro dessa 
escala. Em suma, a autora defende que a palatalização reflete a duração da gemi-
nada, ou seja, esse segmento guardaria a “energia” das consoantes geminadas.
 Partindo dos pressupostos de Holt (1997, 2003) e de Payne (2006), enten-
demos que o espanhol não conserva a mora das geminadas latinas -nn- e -ll-, mas 
reflete um índice não-duracional das geminadas. O latim não apresenta consoantes 
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palatais em seu inventário; as palatais /ʎ/ e /ɲ/ surgiram nas línguas românicas 
como reflexo das geminadas latinas simplificadas que resultaram em segmentos 
complexos articulatoriamente, como podemos ver na representação em (9), adap-
tada de Clements (1985).

(9) Segmento complexo articulatoriamente

Fonte: Adaptado de Clements (1985)

6. DO LATIM AO ESPANHOL

 O comportamento do espanhol diante da mudança da estrutura moraica do 
latim pode ser sumariado em (10).

(10) Escolhas do espanhol diante da evolução da estrutura moraica do latim

- Simplifica as geminadas latinas obedecendo a uma escala de sonoridade: obs-
truintes – soantes; 
- Não conserva a mora da vogal longa;
- Não conserva a mora dos ditongos latinos;
- Cria ditongos crescentes;
- Não conserva a mora da consoante pós-vocálica, mas cria africadas;
- Conserva a complexidade de -nn- e -ll- através da criação de segmentos pa-
latais, ou seja, apresenta reflexos não-duracionais das geminadas -ll- e -nn- via 
palatalização.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O espanhol não preserva a mora das geminadas latinas, assim como não pre-
serva a mora das vogais longas (‘brūtu’ > ‘bruto’), dos ditongos latinos (‘aurum’ > 
‘oro’) e tampouco da consoante pós-pico (‘pectus’ > ‘pecho’). Todavia, há efeitos 
dessa estrutura moraica em consideração nas soantes palatais (‘annus’ > ‘a[ɲ]o’, 
em português ‘ano’) e na africada (‘pectus’ > ‘pecho’, em português ‘peito’), ad-
mitindo-se que consoantes complexas conservem certa “energia” das geminadas e 
que as de contorno sejam um reflexo dessa estrutura.
 Espera-se que este olhar de caráter diacrônico à luz de uma teoria moderna, 
destinada sobretudo a estudos sincrônicos, ofereça alguma contribuição para os 
estudos linguísticos que se desenvolvem nessa área.
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1. INTRODUÇÃO

 De acordo com Bisol (1981), o fenômeno fonológico denominado har-
monia vocálica caracteriza-se pela elevação das vogais médias pretônicas e e o 
em função da presença de vogais altas i e u subsequentes na palavra, como em
‘s[e]guro’ ~ ‘s[i]guro’ e ‘m[o]tivo’ ~ ‘m[u]tivo’1.
 A partir de dados coletados em entrevistas orais realizadas no âmbito do 
Projeto de Pesquisa Banco de Dados de Língua Falada de Bagé, da Universida-
de Federal do Pampa, este trabalho objetiva descrever e analisar os contextos de 
aplicação do processo de harmonia vocálica entre os falantes de Bagé/RS. Desse 
modo, propomos verificar a atuação de variáveis linguísticas e extralinguísticas no 
fenômeno sob análise. Além disso, discutimos, mais detalhadamente, a atuação da 
variável social escolaridade na ocorrência da harmonia vocálica.
 O presente trabalho se justifica por registrar traços característicos da fala 
dos bageenses e, assim, descrever as variedades da região e contribuir para estu-
dos contrastivos com outras variedades do português brasileiro. Por outro lado, a 
discussão sobre a variável escolaridade permite que se amplie a visão sobre as re-
lações entre fala e escrita, no sentido de apontar evidências de que a segunda pode 
influenciar a primeira.
 O trabalho está organizado em seis seções. Na sequência da introdução, 
a segunda seção traz informações sobre a harmonia vocálica. Na terceira seção, 
descrevemos a metodologia do trabalho. Na quarta seção, apresentamos e discuti-
mos os resultados obtidos. A quinta seção discute, mais detidamente, os resultados 

1 Segundo Costa e Keller (2013), há evidências da ocorrência da harmonia vocálica desde o latim vulgar.
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obtidos para a variável escolaridade. Por fim, na sexta seção, trazemos as conside-
rações finais.

2. HARMONIA VOCÁLICA

 De acordo com Bisol (2013a), a harmonia vocálica é um fenômeno fono-
lógico comum às línguas e caracteriza-se como uma regra de assimilação regres-
siva, tendo como alvo uma vogal média pretônica e como gatilho a vogal alta 
seguinte dentro da palavra. A autora apresenta como um fator responsável pela 
harmonia vocálica a condição de adjacência, segundo a qual o gatilho deve estar 
na sílaba imediatamente seguinte ao alvo, como em ‘b[e]n[e]fício’ ~ ‘ben[i]fício’ ~ 
‘b[i]n[i]fício’. Assim, não ocorreria harmonia em contextos com saltos entre a vo-
gal que condiciona o processo e a vogal alvo, como ‘b[i]n[e]fício’. 
 Para ilustrar o processo de harmonia vocálica, apresentamos, na Figura 1, a 
representação proposta por Bisol (2013a, p. 51). Primeiramente, em (3a), há o des-
ligamento do traço [+ab2] do alvo para que, em seguida, o traço [-ab2] do gatilho 
seja expandido para a posição vazia do alvo, harmonizando-se, assim, as vogais 
em relação ao traço [ab2]2. Em (3b), nota-se que o traço [-ab2] pode expandir-se 
para mais de uma vogal por atender a condição de adjacência. Portanto, conforme 
(3c), é proibido pular um segmento.

Figura 1 – Representação da harmonia vocálica

Fonte: Bisol (2013a, p. 51)

2 A partir dos traços de abertura, as vogais podem ser caracterizadas da seguinte maneira: i/u [-ab1, -ab2, 
-ab3], e/o [-ab1, +ab2, -ab3], ɛ/ɔ [-ab1, +ab2, +ab3], a [+ab1, +ab2, +ab3] (MATZENAUER, 2005, p. 59-
61). Portanto, a diferença entre as vogais altas e as médias altas, no que diz respeito aos traços de abertura, 
está no traço [ab2].

~

peregrino, *piregrino
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 Bisol (2013b) ressalta que, em certos contextos, como o da palavra
‘p[e]queno’ ~ ‘p[i]queno’, a vogal média é elevada sem uma vogal alta envolvida, 
caracterizando o alçamento das vogais médias sem motivo aparente (ASM). Nos 
casos como o da palavra ‘m[e]lhoria’ ~ ‘m[i]lhoria’ também ocorreria efeito de 
ASM, uma vez que esses saltos, de acordo com a autora, só ocorrem em palavras 
em que a base foi alterada, como ‘m[e]lhor’ ~ ‘m[i]lhor > ‘m[i]lhoria (BISOL, 
2013b, p. 52-53).
 Schwindt (2002) também analisa o fenômeno da harmonia vocálica. Para 
a constituição de sua amostra, alguns contextos foram excluídos. Em relação ao 
alvo, as palavras que começam por ‘e’ seguido de ‘n’, como ‘encilha’, ou seguido 
de ‘s’, como ‘estilo’, não foram analisadas por apresentarem a elevação quase ca-
tegórica. Da mesma maneira, foram desconsideradas as vogais médias que estives-
sem em prefixos transparentes, uma vez que, em geral, uma certa independência 
prosódica com relação ao restante da palavra é mantida, como em ‘recandidatura’. 
Por outro lado, a aplicação da regra de harmonia vocálica parece não apresentar 
impedimento quando esses prefixos não são transparentes, como em ‘r[e]tido ~ 
‘r[i]tido’. Foram excluídos, ainda, os vocábulos em que as vogais médias for-
mavam ditongos, como em ‘feitiço’, ou hiatos, como em ‘leonina’. Com relação 
ao gatilho, por sua vez, excluíram-se os ditongos e hiatos, como em ‘seriedade’. 
Também foi descartado o sufixo -zinho, como em ‘verãozinho’, além das palavras 
compostas em que o alvo estivesse no primeiro vocábulo e o gatilho no segundo, 
como em ‘televisão’. Essas exclusões são justificadas pelo fato de que esses morfe-
mas (como -zinho e cada um dos radicais de um composto), em geral, são julgados 
como prosodicamente independentes e tornam-se um empecilho para a aplicação 
de alguns processos fonológicos.
 Destacamos, a partir de agora, os resultados da variável região geográfica 
(embora outras variáveis também sejam mencionadas), a fim de justificar a relevân-
cia do estudo da harmonia vocálica na cidade de Bagé. Os resultados de Schwindt 
(2002) indicam que o uso da regra de harmonia vocálica no Rio Grande do Sul 
mostra-se moderado, com uma taxa de aplicação de 36% para ‘e’ e 42% para ‘o’. 
Além disso, os resultados revelam que os fatores extralinguísticos manifestaram 
menos expressão do que os linguísticos na aplicação do fenômeno. Escolaridade e 
região geográfica foram selecionados tanto para ‘e’ quanto para ‘o’, enquanto sexo 
e faixa etária foram selecionados apenas para ‘e’. Apesar de estas variáveis terem 
se mostrado estatisticamente significativas para a aplicação da harmonia, os resul-
tados revelam pesos relativos muito próximos ao ponto neutro, o que não permite 
ao autor fazer generalizações sobre a atuação dessas variáveis. Ainda assim, vale 
ressaltar, aqui, os resultados da variável escolaridade, segundo os quais o infor-
mante ter estudado por mais tempo parece desfavorecer a aplicação do fenômeno. 
O autor menciona que esse resultado já era esperado, por evidenciar que o falante 
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com mais escolaridade pode buscar aproximar a sua fala da escrita (SCHWINDT, 
2002, p. 178).
 Em Schwindt (1997), a variável região geográfica foi selecionada, contra-
pondo as cidades de Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC e Curitiba/PR. A partir da 
análise dos resultados, pode-se verificar que a aplicação da regra aumenta à medi-
da que nos distanciamos do extremo sul do país (SCHWINDT, 1997, p. 64).
 Nos dados de Bisol (1981, p. 81), ainda com relação aos grupos geográfi-
cos, vale considerar os resultados para as cidades de Porto Alegre/RS e Santana 
do Livramento/RS, onde uma avenida separa Brasil e Uruguai. Os pesos relati-
vos mostram que a ocorrência da harmonia vocálica é mais recorrente na fala dos 
metropolitanos (0,61) do que na fala dos fronteiriços (0,39). Da mesma maneira 
que, na pesquisa de Vieira (2002), sobre a elevação da vogal média postônica final 
(‘film[e]’ ~ ‘film[i]’), a cidade de Porto Alegre/RS apresentou uma porcentagem de 
aplicação de 81%, contrastando com a cidade de São Borja/RS, região de fronteira 
com a Argentina, com um índice de 40% de aplicação. Bisol e Vieira observam que 
esses resultados talvez se expliquem pela influência do contato com a língua espa-
nhola, que tende a manter a vogal média3. Isso aponta para a possibilidade de uma 
menor aplicação da harmonia vocálica em Bagé, também uma cidade em região 
fronteiriça.
 Com respeito às variáveis linguísticas, de acordo com Schwindt (1997; 
2002), são as principais influenciadoras da harmonia vocálica, como foi mencio-
nado anteriormente. A aplicação da regra está relacionada à ação combinada de va-
riáveis como a homorganicidade, a tonicidade, o contexto adjacente e a localização 
morfológica. Por fim, a presença de uma vogal alta em sílaba contígua revelou-se 
como o principal condicionador do processo (SCHWINDT, 2002, p. 182).

3. METODOLOGIA

 Esse trabalho foi realizado a partir de dados coletados através de entrevis-
tas orais realizadas pelo Projeto de Pesquisa Banco de Dados de Língua Falada 
de Bagé, da Universidade Federal do Pampa. Conforme Simioni et al. (2016), o 
banco conta com um conjunto de 36 entrevistas estratificadas de acordo com o 
projeto VARSUL, a fim de que possam ser feitos estudos comparativos com outras 
variedades da região Sul do país. Somam-se três informantes para cada um dos 12 
perfis sociais, que estão divididos da seguinte maneira: sexo (feminino e mascu-

3 Ramirez (1996) sinaliza que, no espanhol hispano-americano, pode ocorrer a elevação das vogais médias 
pretônicas e postônicas finais, mas essas realizações são consideradas “rústicas”, “vulgares”, “populares” 
e “campesinas”.
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lino), escolaridade (1 a 4 anos, 5 a 8 anos e 9 a 11 anos) e idade (25 a 50 anos ou 
mais de 50 anos).
 Para este trabalho, foi selecionado o total de 36 informantes4, que seguem a 
estratificação adotada no Banco de Dados. Assim, os 36 informantes, 18 homens e 
18 mulheres, foram distribuídos entre os fatores sociais como vemos no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição dos informantes de acordo com seu perfil social

 A seleção das variáveis linguísticas foi feita de acordo com o trabalho de 
Schwindt (2002). As variáveis seguem organizadas de acordo com o modo como 
se relacionam (a) com o alvo e o gatilho, (b) somente com o alvo e (c) somente 
com o gatilho. Abaixo, são explicitadas as variáveis linguísticas, acompanhadas 
dos fatores que as constituem.

(a) Alvo e gatilho
 Contiguidade: essa variável refere-se à distância silábica entre a vogal alvo 
e a vogal alta.
 Contíguo – ‘verídico’, ‘procuro’
 Não contíguo – ‘apelativo’, ‘conheci’

 Homorganicidade: serão considerados homorgânicos os contextos em que 
o alvo e o gatilho forem anteriores (‘e’ e ‘i’) ou posteriores (‘o’ e ‘u’) e serão con-
siderados não homorgânicos os contextos em que o alvo for anterior e o gatilho 
posterior (‘e’ e ‘u’) ou o alvo for posterior e o gatilho anterior (‘o’ e ‘i’).
 Homorgânica: ‘feliz’, ‘coruja’
 Não homorgânica: ‘veludo’, ‘bonito’

(b) Alvo
 Nasalidade: essa variável observa se a vogal média, alvo do processo, é 
oral ou nasal; a nasalidade pode mudar o timbre das vogais fazendo com que pa-

4 Os informantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que assegura o sigilo com 
relação à sua identidade ou qualquer outro tipo de informação pessoal.

Escolaridade
25 a 50 anos Mais de 50 anos

Feminino Masculino Feminino Masculino
1 a 4 anos 3 3 3 3
5 a 8 anos 3 3 3 3
9 a 11 anos 3 3 3 3
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reçam abaixadas ou centralizadas (SCHWINDT, 2002, p. 166), o que motiva a 
observação do papel dessa variável.
 Oral: ‘pedido’, ‘profissão’
 Nasal: ‘mendigo’, ‘consultar’ 

 Contexto precedente: essa variável verifica o ponto de articulação da con-
soante que antecede a vogal alvo ou observa a ausência de tal consoante.
 Labial: ‘ferido’, ‘populoso’ 
 Alveolar: ‘dentista’, ‘novidade’
 Alveolar sibilante: ‘serviçal’, ‘sofri’
 Palatal: ‘gengibre’, ‘jornalista’
 Velar: ‘queria’, ‘coluna’
 Pausa: #‘existir’, #‘hospital’

 Contexto seguinte: essa variável verifica o ponto de articulação da conso-
ante que sucede a vogal alvo.
 Labial: ‘revista’, ‘proposital’
 Alveolar: ‘verificar’, ‘gordura’5

 Alveolar sibilante: ‘tecido’, ‘cozinhar’ 
 Palatal: ‘regimento’, ‘codificar’6

 Velar: ‘legume’, ‘documento’

(c) Gatilho
 Tonicidade: essa variável observa se a sílaba que contém o gatilho apresen-
ta acento primário ou não.
 Tônica: ‘nenhum’, ‘formiga’
 Átona: ‘sentimento’, ‘organizado’ 

 Localização morfológica7: essa variável verifica se o gatilho está em uma 

5 Em Bagé, o “r” em coda se realiza como tepe.
6 Entre os bageenses, a palatalização de ‘t’ e ‘d’ diante de [i] é categórica.
7 Schwindt (2002) inclui o sufixo -inho como um dos fatores da variável localização morfológica. No presente 
trabalho, em uma primeira rodada dos dados feita com a vogal ‘e’, este fator apresentou um total de 72 
ocorrências e 32 aplicações, sendo todas estas na palavra ‘pequenininho’. Caso esta palavra fosse excluída 
da análise, o fator apresentaria knockout, com 0% de aplicação nos 40 dados restantes. Este resultado 
está em conformidade com os de Bisol (1981, p. 32), em que os sufixos -zinho, categoricamente, e -inho, 
variavelmente, se revelaram como inibidores do processo de elevação. O fator -zinho, como mencionado 
anteriormente, foi excluído da análise de Schwindt (2002) por ser interpretado como uma palavra prosódica 
independente. Evidências desse comportamento prosódico são encontradas em Schwindt (2013), em que 
podemos observar que a vogal média baixa, exclusiva do contexto tônico em algumas variedades do 
português brasileiro, não se modifica com a adição do sufixo -zinho, como em ‘pó’ > ‘pozinho’. O mesmo 
acontece com -inho (‘belo’ > ‘belinho’), o que evidencia que esse sufixo também constitui uma palavra 
prosódica independente. Diante disso, optamos por fazer uma segunda rodada eliminando da análise o fator 
sufixo -inho. Este fator também não foi incluído na análise da vogal média ‘o’.
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raiz, em um sufixo verbal ou em um sufixo nominal.
 Na raiz: ‘pesquisa’, ‘comum’
 No sufixo verbal: ‘vendi’, ‘dormi’
 No sufixo nominal: ‘mesmice’, ‘modismo’

 Com relação à delimitação dos dados, em conformidade com Schwindt 
(2002), em contextos de palavras que contam com mais de uma vogal pretônica, 
como em ‘merecimento’, cada uma dessas vogais foi analisada como um dado in-
dividual. Na ocorrência de palavras que apresentam mais de uma vogal alta, como 
em ‘definitivo’, somente a mais próxima ao alvo foi considerada como gatilho. 
Além disso, os contextos excluídos por Schwindt (2002) também foram excluí-
dos na constituição da nossa amostra, ou seja, quanto ao alvo, não fizeram parte 
da amostra palavras começadas por ‘en-’ e ‘es-’, palavras em que a vogal média 
está em um prefixo transparente e vogais médias em ditongo ou hiato; quanto ao 
gatilho, não foram consideradas vogais altas em ditongo e hiato, palavras com o 
sufixo -zinho e palavras compostas em que o alvo estivesse no primeiro vocábulo 
e o gatilho no segundo.
 Após a análise auditiva das entrevistas e a codificação dos dados coletados, 
foi verificada, estatisticamente, a relevância de cada variável no uso da regra de 
harmonia vocálica. Para a análise estatística foi utilizado o pacote de programas 
Goldvarb.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Foram obtidos 1231 dados referentes à vogal média ‘e’, entre os quais hou-
ve elevação em 295, e 705 referentes à vogal média ‘o’, ocorrendo elevação em 
163 deles. A porcentagem de uso da regra, em Bagé, foi de 23%, tanto para ‘e’ 
quanto para ‘o’, como podemos observar no Gráfico 1. Esse resultado é mais baixo 
do que o encontrado por Schwindt (2002), em que o resultado geral de elevação, 
no Rio Grande do Sul, foi de 36% para ‘e’ e 42% para ‘o’, como mencionado 
anteriormente. Contudo, os resultados do presente trabalho confirmam a análise 
feita pelo autor, que caracteriza o uso da regra como moderado no dialeto gaúcho. 
Schwindt (1997) descreve, ainda, que, quanto mais ao Sul, menores são os núme-
ros de aplicação da harmonia. Isso poderia explicar o baixo uso da regra em Bagé, 
já que se trata de uma cidade do extremo Sul do Rio Grande do Sul. 
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Gráfico 1 – Porcentagens de harmonia vocálica em Bagé

 O baixo percentual de aplicação do processo de harmonia vocálica, em 
Bagé, também pode estar relacionado ao fato de que a cidade está distante da re-
gião metropolitana do estado e próxima às cidades que estabelecem fronteira com 
o Uruguai. Evidências para essa hipótese podem ser encontradas na investigação 
de Bisol (1981), que apresentou, como mencionado anteriormente, índices de apli-
cação altos para os metropolitanos e baixos para os fronteiriços, considerando este 
grupo o mais conservador no uso da regra. Ainda em sua análise, Bisol explica que 
os brasileiros buscam aproximar a sua fala à dos uruguaios para facilitar o enten-
dimento entre eles e que, em consequência disso, tendem a preservar a pronúncia 
das vogais médias, evitando qualquer fenômeno que as modifique (BISOL, 1981, 
p. 122). 
 Além disso, consideramos pertinente estender o resultado de Vieira (2002) 
sobre a elevação da vogal média postônica final para a nossa análise, relacionada 
ao resultado da pretônica. A autora trata o contexto de fronteira com a Argentina 
como uma possível causa para a diferença entre os pesos relativos em São Borja 
(0,44) e em Porto Alegre (0,99). Vieira menciona que a baixa elevação da vogal 
média postônica final em São Borja talvez se justifique pela influência do espa-
nhol, que tem tendência a preservar a vogal média. A possibilidade de a língua 
espanhola exercer influência sobre a fala dos bageenses carece de uma maior in-
vestigação, uma vez que a população urbana, que constitui a amostra do Banco de 
Dados, não tem a mesma proximidade com um país de língua espanhola como as 
cidades mencionadas acima. De qualquer forma, indica-se aqui a necessidade de 
pesquisas que investiguem mais detidamente esta questão. 
 A análise estatística dos dados foi feita separadamente para cada uma das 
vogais médias pretônicas. Com relação à vogal ‘e’, foram selecionadas como esta-
tisticamente relevantes para a aplicação do fenômeno cinco variáveis linguísticas 
e uma variável extralinguística. Listadas em sua respectiva ordem de seleção, as 
variáveis selecionadas foram as seguintes: contexto seguinte, contiguidade, esco-
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laridade, contexto precedente e localização morfológica. Quanto à vogal ‘o’, todas 
as variáveis, com exceção de homorganicidade, foram selecionadas, na seguinte 
ordem: tonicidade, contiguidade, contexto precedente, nasalidade, contexto se-
guinte, localização morfológica, sexo, escolaridade e idade.
 Embora a análise estatística de ‘e’ e de ‘o’ tenha sido realizada separada-
mente, os resultados para as duas vogais serão apresentados em conjunto. Tendo 
em vista que a ordem de seleção é diferente para as duas vogais, manteremos na 
análise a ordem em que as variáveis linguísticas foram apresentadas na seção de 
metodologia. Logo após, serão analisadas as variáveis extralinguísticas.
 Com relação à variável contiguidade, selecionada para ambas as vogais, 
apresentamos os resultados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados de ‘e’ e ‘o’ para contiguidade

 Podemos observar, na Tabela 1, que a elevação da vogal média é favorecida 
quando a vogal alta está em sílaba vizinha. Por outro lado, a distância entre as vo-
gais envolvidas revela-se desfavorecedora.
  A Tabela 2 traz os resultados da variável nasalidade, selecionada apenas 
para a vogal ‘o’.

Tabela 2 – Resultados de ‘o’ para nasalidade

Vogal ‘e’ Vogal ‘o’
Apl./
Total % PR Apl./

Total % PR

Contíguo
‘verídico’, 
‘procuro’

288/ 
1053 27 0,56 158/579 27 0,58

Não contíguo
‘apelativo’, 
‘conheci’

7/178 3 0,17 5/126 3 0,16

TOTAL 295/ 
1231 23 163/705 23

Apl./Total % PR
Oral

‘profissão’ 154/531 29 0,64

Nasal
‘consultar’ 9/174 5 0,14

TOTAL 163/705 23
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 Como é possível observar, vogais orais favorecem a ocorrência da harmo-
nia, enquanto vogais nasais a desfavorecem. Este resultado vai ao encontro do fato, 
mencionado anteriormente, de que a nasalidade pode fazer com que as vogais se-
jam percebidas como abaixadas, centralizadas ou, ainda, abaixadas e centralizadas 
ao mesmo tempo (SCHWINDT, 2002).
 Os resultados obtidos para a variável contexto precedente, selecionada para 
ambas as vogais, podem ser observados na Tabela 3.8

Tabela 3 – Resultados de ‘e’ e ‘o’ para contexto precedente

 

 A Tabela 3 mostra que labiais e sibilantes favorecem a elevação de ‘e’ e ‘o’. 
A pausa parece ter uma atuação neutra em relação a ‘e’ e desfavorecedora em rela-
ção a ‘o’. Os demais fatores atuam desfavorecendo a elevação tanto de ‘e’ quanto 
de ‘o’. Em conformidade com a análise de Schwindt (2002), seria de esperar que 

8 Com relação à vogal ‘o’, não há resultados para o fator palatal pois houve uma única ocorrência 
(‘jornalista’) com esse contexto, não sendo possível, portanto, sua inclusão na análise estatística, em função 
do knockout que isto provocaria.

Vogal ‘e’ Vogal ‘o’
Apl./
Total % PR Apl./

Total % PR

Labial
‘ferido’, 

‘populoso’
78/335 23 0,65 64/178 35 0,77

Sibilante
‘serviçal’,

‘sofri’
114/236 48 0,59 9/15 60 0,85

Pausa
‘existir’,
‘hospital’

34/154 22 0,54 2/65 3 0,34

Alveolar
‘dentista’, 
‘novidade’

49/381 12 0,36 22/130 16 0,24

Velar
‘queria’,
‘coluna’

12/96 12 0,26 66/317 20 0,45

Palatal8
‘gengibre’ 8/29 27 0,25

TOTAL 295/ 
1231 23 163/705 23
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consoantes mais altas (palatais e velares) favorecessem a elevação, enquanto as 
menos altas (labiais, sibilantes e alveolares) a desfavorecessem ou exercessem um 
papel neutro. Com exceção dos resultados para as alveolares como contexto pre-
cedente, os resultados não foram os esperados, o que deixa em aberto a questão da 
relação entre a harmonia vocálica e o contexto precedente à vogal média.
 A Tabela 4 traz os resultados referentes à variável contexto seguinte, sele-
cionada para ambas as vogais.

Tabela 4 – Resultados de ‘e’ e ‘o’ para contexto seguinte

 Em comum entre as duas vogais, há o papel favorecedor da sibilante, o pa-
pel desfavorecedor da alveolar e o papel neutro da labial. A velar e a palatal mos-
tram um comportamento oposto nas duas vogais: a velar favorece a elevação de ‘e’ 
e desfavorece a de ‘o’, enquanto a palatal desfavorece a elevação de ‘e’ e favorece 
a elevação de ‘o’. Parece, mais uma vez, que não há um papel regular do traço alto 
das consoantes atuando aqui. Como afirma Schwindt (2002, p. 176), “uma tarefa 
que ainda merece atenção é a determinação precisa das consoantes que poderiam 
favorecer o espraiamento da altura da vogal e daquelas que, porventura, poderiam 
bloquear esse processo”.
 Os resultados para a variável tonicidade, selecionada apenas para ‘o’, po-

Vogal ‘e’ Vogal ‘o’
Apl./
Total % PR Apl./

Total % PR

Velar
‘legume’,

‘documento’
106/176 60 0,83 2/74 2 0,14

Sibilante
‘tecido’,

‘cozinhar’
67/229 29 0,68 51/126 40 0,84

Labial
‘revista’,

‘proposital’
15/144 10 0,51 41/236 17 0,50

Palatal
‘regimento’,

‘codificar
38/201 18 0,39 12/68 17 0,68

Alveolar
‘verificar’,
‘gordura’

69/481 14 0,30 57/201 28 0,32

TOTAL 295/ 
1231 23 163/705 23
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dem ser vistos na Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados de ‘o’ para tonicidade

 Como é possível observar na Tabela 5, gatilhos tônicos favorecem a ocor-
rência da harmonia vocálica, enquanto gatilhos átonos a desfavorecem. Em sua 
pesquisa, Schwindt (2002) optou por separar as variáveis contiguidade e tonicida-
de para que fosse verificado o papel de cada uma separadamente. Seus resultados 
mostraram que, para ambas as vogais, a distância entre o alvo e o gatilho é mais 
relevante do que a tonicidade da vogal alta. Em nosso trabalho (em que também 
foram analisadas a contiguidade e a tonicidade separadamente), isso se confirmou 
em relação à vogal ‘e’, uma vez que a variável tonicidade sequer foi selecionada. 
Com relação à vogal ‘o’, entretanto, a variável tonicidade foi selecionada antes de 
contiguidade.
 Quanto à variável localização morfológica, selecionada para ambas as vo-
gais, os resultados estão na Tabela 6.

Tabela 6 – Resultados de ‘e’ e ‘o’ para localização morfológica

Apl./Total % PR
Tônico

‘formiga’ 135/366 36 0,76

Átono
‘organizado’ 28/339 8 0,21

TOTAL 163/705 23

Vogal ‘e’ Vogal ‘o’
Apl./
Total % PR Apl./

Total % PR

Raiz
‘pesquisa’,
‘comum’

189/855 22 0,68 135/526 25 0,58

Sufixo verbal
‘vendi’,
‘dormi’

94/258 36 0,47 24/77 31 0,74

Sufixo nominal
‘mesmice’, 
‘modismo’

12/118 10 0,30 4/102 3 0,06

TOTAL 295/ 
1231 23 163/705 23
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 A partir da Tabela 6, podemos dizer que o contexto de raiz favorece a ele-
vação de ‘e’ e ‘o’, enquanto o sufixo nominal a desfavorece, também em ambas 
as vogais. Já o sufixo verbal tem um papel neutro com relação à vogal ‘e’ e um 
papel favorecedor para ‘o’. Estes resultados apontam para o fato de que a ausên-
cia de uma fronteira morfológica entre o alvo e o gatilho favorece a ocorrência 
da harmonia vocálica, enquanto a presença de tal fronteira a desfavorece, ao me-
nos no que diz respeito ao sufixo nominal. Schwindt (2002), remetendo a Bisol 
(1981), afirma que o sufixo verbal pode favorecer a harmonia vocálica em função 
do maior número de gatilhos na flexão verbal. Schwindt e Collischonn (2004), 
entretanto, ao analisarem a harmonia vocálica apenas em verbos, mostram que não 
há homogeneidade de comportamento entre os diferentes sufixos verbais: alguns 
favorecem, outros desfavorecem a harmonia vocálica. O fato de ‘e’ e ‘o’ não terem 
apresentado resultados convergentes quanto à atuação do sufixo verbal pode ser 
uma consequência disso. Collischonn e Silva (2013, p. 5), ao discutirem o domínio 
da harmonia vocálica, apontam “para a necessidade de mais levantamentos nessa 
área, especialmente no que se refere ao comportamento da harmonia na fronteira 
entre constituintes morfológicos”.
 A Tabela 7 mostra os resultados da variável sexo, selecionada apenas para ‘o’.

Tabela 7 – Resultados de ‘o’ para sexo

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, homens favorecem 
a harmonia vocálica, enquanto mulheres a desfavorecem. Uma vez que há uma 
tendência de mulheres liderarem a mudança quando a forma inovadora não é so-
cialmente estigmatizada, estes resultados podem apontar para o fato de que não 
haveria evidências de uma possível mudança, o que atestaria o status de variação 
estável da harmonia vocálica, como destaca Schwindt (2002).
 Os resultados da variável idade, selecionada apenas para ‘o’, são apresenta-
dos na Tabela 8.

Apl./Total % PR
Masculino 91/320 28 0,63
Feminino 72/385 18 0,39
TOTAL 163/705 23
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Tabela 8 – Resultados de ‘o’ para idade

 Como podemos ver na Tabela 8, a faixa etária maior favorece a harmonia 
vocálica, enquanto a menor a desfavorece, embora os pesos relativos não estejam 
muito distantes do ponto neutro. Tendo em vista que a preferência da variante ino-
vadora pelos mais jovens também pode ser indicativo de uma possível mudança, 
não temos tal evidência em nossos resultados, o que pode apontar, novamente, 
para uma variação estável.
 A variável escolaridade, selecionada por ambas as vogais, tem seus resulta-
dos apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Resultados de ‘e’ e ‘o’ para escolaridade

 A Tabela 9 mostra que o nível de escolaridade mais alto desfavorece a ocor-
rência da harmonia vocálica para ambas as vogais. Com relação aos dois primeiros 
níveis de escolaridade, ‘e’ e ‘o’ apresentam resultados divergentes: o primeiro nível 
de escolaridade favorece a harmonia em ‘e’ e tem papel neutro em ‘o’, enquanto 
o segundo nível tem papel neutro em ‘e’ e favorece a harmonia em ‘o’. Destes re-
sultados, destacamos o papel claramente desfavorecedor do nível de escolaridade 
mais alto. Essa questão será discutida mais detalhadamente na próxima seção.

Apl./Total % PR
Mais de 50 anos 98/359 27 0,57

25 a 50 anos 65/346 18 0,42
TOTAL 163/705 23

Vogal ‘e’ Vogal ‘o’
Apl./
Total % PR Apl./

Total % PR

1 a 4 anos 135/387 34 0,66 65/259 25 0,48
5 a 8 anos 98/439 22 0,49 77/270 28 0,65
9 a 11 anos 62/405 15 0,34 21/176 11 0,28

TOTAL 295/ 
1231 23 163/705 23
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5. O PAPEL DA ESCOLARIDADE NA HARMONIA 
VOCÁLICA

 Conforme Votre (2010), 

a observação do dia a dia confirma que a escola gera mudanças na fala e 
na escrita das pessoas que a frequentam e das comunidades discursivas. 
Constata-se, por outro lado, que ela atua como preservadora de formas 
de prestígio, face a tendências de mudança em curso nessas comunidades 
(VOTRE, 2010, p. 51).

 O autor contrapõe fenômenos que envolvem estigma social e que são siste-
maticamente objeto de ensino (como o rotacismo, por exemplo) a fenômenos em 
que as variantes não são socialmente julgadas e, assim, não há sobre tais fenôme-
nos ensino sistemático (podemos incluir aqui a harmonia vocálica).
 Como foi possível observar na discussão sobre os resultados da harmonia 
vocálica em Bagé, os falantes mais escolarizados (9 a 11 anos de escolaridade) 
desfavorecem a aplicação do fenômeno, tanto para ‘e’ quanto para ‘o’. Schwindt 
(2002) encontrou resultados semelhantes e, como foi mencionado anteriormente, 
para o autor, isso se justificaria pela tendência de pessoas mais escolarizadas apro-
ximarem sua fala da escrita. Segundo Schwindt (2002, p. 178), “essa constatação 
está muito presente na literatura da harmonização vocálica e de outros fenômenos 
fonológicos que não envolvem (ou que envolvem pouca) consciência do falante”. 
Assim, a escola, embora não inclua a harmonia vocálica entre seus “conteúdos”, 
parece ter papel influenciador nesse fenômeno, a partir, provavelmente, da possi-
bilidade que oferece de maior contato com a escrita.
 Schwindt et al. (2007) discutem essa relação entre a fala e a escrita. A aná-
lise de fenômenos como a epêntese vocálica e a harmonia vocálica (nos quais não 
há uma pressão normativa intencional da escola, mas sobre os quais, mesmo assim, 
há evidências de que uma maior escolarização desfavoreça sua ocorrência) oferece 
elementos para que os autores afirmem que a fala alimenta a escrita, uma vez que 
a função básica da segunda é representar a primeira, mas, ao mesmo tempo, em 
uma fase pós-letramento, a escrita retroalimenta a fala (KATO, 19959). Os auto-
res concluem que “a consciência ortográfica parece ser um fator determinante na 
frequência de escolha de formas fonéticas mais aproximadas da língua escrita, na 
medida em que aumenta o nível de escolarização dos falantes” (SCHWINDT et 
al., 2007, p. 10).

9 Kato (1995) afirma que leigos, além de linguistas, alfabetizadores e professores de línguas, têm uma 
concepção de fala que é bastante influenciada pela escrita. Para a autora, isto acontece em função do ciclo 
segundo o qual haveria uma fala1 pré-letramento, seguida de uma escrita1, em que a escrita representa a fala 
de uma maneira mais direta; na sequência viriam uma escrita2, mais convencionada e quase independente 
da fala, e uma fala2, resultado do letramento.
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 Essa possível função retroalimentadora da escrita em relação à fala nos con-
duz a uma discussão sobre a influência da escrita nas representações fonológicas. 
Abaurre (1988) analisa a escrita inicial de crianças e observa que elas parecem pre-
ferir grafar as vogais nasais, como em ‘quando’, apenas com uma vogal, como na 
grafia ‘quado’. Isso, segundo a autora, pode ser uma evidência de que as crianças, 
em sua representação fonológica, opõem vogais orais e vogais nasais. Como ex-
plica Abaurre (1988), já que uma mesma letra pode representar diferentes fonemas 
vocálicos (como, por exemplo, a letra ‘e’, que pode representar os fonemas /e/, em 
‘beba’, e /ɛ/, em ‘bebe’), o mesmo poderia ocorrer com as vogais orais e nasais, 
distintas fonologicamente, mas representadas por uma mesma letra, sem qualquer 
indicação de nasalidade. O contexto ao redor seria suficiente para indicar que vo-
gal (oral ou nasal) estaria sendo representada.
 Um outro caminho seria interpretar as vogais nasais fonéticas como uma 
sequência de vogal oral seguida de nasal na subjacência, que, conforme Abaurre, é 
a análise fonológica implicada na ortografia do português. Como discute a autora, 
a interpretação das crianças pode ser mais adequada levando em consideração o 
estágio atual do português, mas a escrita ainda mantém a interpretação fonológica 
de uma sequência de vogal e nasal, o que poderia levar a criança a uma posterior 
reestruturação de sua representação fonológica para as vogais nasais.
 Nesse mesmo sentido, Taft (2006) discute a possível influência da ortogra-
fia na representação fonológica de palavras com ‘r’ em coda no inglês australiano. 
Segundo mostra o autor, o inglês australiano é uma variedade “não-rótica”, como 
mostram as realizações [kɑ:] e [kɔ:t] para ‘car’ e ‘court’, respectivamente. O autor 
descreve um teste em que os informantes recebiam um cartão com uma pseudo-
palavra escrita cuja realização fonética seria homófona a uma palavra existente na 
língua inglesa. Algumas das pseudopalavras seriam homófonas a palavras reais 
com ‘r’ ortográfico, como no par ‘cawn’ e ‘corn’, outras não, como no par ‘soke’ e 
‘soak’. Recebida a pseudopalavra, os participantes teriam de informar qual seria a 
palavra em inglês com a mesma realização. Segundo Taft (2006), os participantes 
tiveram mais dificuldade para indicar a palavra homófona nos dados que conteriam 
um ‘r’ ortográfico em inglês. Para o autor, isso seria resultado da presença de um 
‘r’ nas representações fonológicas de palavras como ‘car’, ‘court’ e ‘corn’. Taft 
(2006) argumenta que, uma vez que não podiam ler em voz alta a pseudopalavra 
recebida, a busca por homófonos era dificultada porque deveria ser feita exclusiva-
mente com base nas representações fonológicas, e estas divergiam por uma apre-
sentar o ‘r’ e a outra não. De fato, em outra parte do teste em que os participantes 
podiam fazer a leitura em voz alta da pseudopalavra recebida, não houve diferença 
significativa entre palavras com ou sem ‘r’ ortográfico. Para o autor, a presença do 
‘r’ na representação fonológica de palavras em que este segmento não tem realiza-
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ção fonética é consequência da influência da ortografia. A partir de tais evidências, 
Taft (2006) afirma que

É possível que um leitor iniciante se comporte como uma máquina que 
responde às características input-output da sua língua, mas que leitores 
avançados desenvolvam um sistema fonológico mais sofisticado com 
representações abstratas que façam a mediação entre ortografia e 
pronúncia (TAFT, 2006, p. 75).

 Cristófaro-Silva e Greco (2010) também analisam as relações entre fala e 
escrita. A partir de dados de alçamento de vogais médias pretônicas (o que inclui 
casos do que está sendo considerado no presente trabalho harmonia vocálica e 
ASM), as autoras defendem que a fala influencia a escrita, assim como a escrita 
influencia a fala, em um processo de retroalimentação. A partir disso, Cristófaro-
-Silva e Greco discutem a questão da representação fonológica. Esse processo de 
mútua influência entre fala e escrita leva as autoras a defender uma representação 
fonológica maximamente especificada, com múltiplas entradas e gerenciada por 
questões estruturais, sociais e pragmáticas. Segundo as autoras, “unidades discre-
tas como fonemas têm papel importante na descrição dos fatos, mas não expressam 
o conhecimento linguístico” (CRISTÓFARO-SILVA; GRECO, 2010, p. 93).
 Não temos argumentos adicionais neste trabalho para defender a hipótese 
de que a representação fonológica é influenciada pela escrita, tampouco para ar-
gumentar a favor de uma representação fonológica mais abstrata, como a proposta 
por Taft (2006), ou plenamente especificada, como a defendida por Cristófaro-
-Silva e Greco (2010). Nosso objetivo foi o de indicar que essa questão merece 
ser discutida a fim de se buscar evidências contrárias ou a favor da relação entre a 
escrita e as representações fonológicas. Nesse sentido, segundo Taft (2006),

A ideia de que a ortografia pode moldar a representação fonológica 
tem consequências não só para os modelos psicológicos de conversão 
do impresso para o sonoro, mas também para as abordagens 
linguísticas da representação fonológica. A sugestão de que algo tão 
pouco natural como a ortografia possa desempenhar um papel na 
formatação da representação fonológica é improvável para quaisquer 
abordagens da fonologia linguisticamente baseadas [...]. No entanto, 
os presentes achados mostram que considerações ortográficas são de 
fato importantes, ao menos se alguém está tentando dizer algo sobre a 
performance linguística humana (TAFT, 2006, p. 76).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os resultados de nosso trabalho revelam que a harmonia vocálica tem apli-
cação relativamente baixa entre os bageenses, com taxa de 23% tanto para ‘e’ 
quanto para ‘o’. É possível supor que esse valor esteja relacionado ao fato de que a 
cidade de Bagé está localizada em uma região de fronteira com o Uruguai, no ex-
tremo Sul do estado e, consequentemente, distante da metrópole, onde a aplicação 
da harmonia se mostra maior.
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 Com relação ao papel desempenhado pelas variáveis linguísticas, podemos 
dizer que há favorecimento da elevação de ‘e’ quando: (i) a vogal média é contígua 
ao gatilho, (ii) o contexto precedente é uma consoante labial ou sibilante, (iii) o 
contexto seguinte é uma consoante velar ou sibilante e (iv) quando o gatilho está 
localizado na raiz. Quanto à vogal ‘o’, a elevação é favorecida quando: (i) a vogal 
média é contígua ao gatilho, (ii) a vogal média é oral, (iii) o contexto precedente 
é uma consoante labial ou sibilante, (iv) o contexto seguinte é uma consoante si-
bilante ou palatal, (v) o gatilho é tônico e (vi) está localizado na raiz ou no sufixo 
verbal.
 Ainda quanto às variáveis linguísticas, a homorganicidade não foi selecio-
nada para nenhum das vogais, o que pode ser uma evidência do que afirma Schwin-
dt (2002), segundo o qual a vogal ‘i’ como gatilho tem maior poder de elevação do 
que a vogal ‘u’, independentemente da qualidade da vogal média. Assim, estaria 
justificada a não relevância da homorganicidade em nossos resultados.
 No que se refere às variáveis extralinguísticas, elas mostraram menos re-
levância do que as linguísticas em nosso estudo. Quanto à vogal ‘e’, apenas a va-
riável escolaridade foi selecionada. No que diz respeito à vogal ‘o’, as três variá-
veis extralinguísticas (sexo, idade e escolaridade) foram selecionadas, mas apenas 
após todas as variáveis linguísticas. Para ‘o’, pessoas do sexo masculino e mais 
velhas favoreceram a harmonia. Sobre a escolaridade, selecionada para ambas as 
vogais, a elevação é favorecida por uma menor escolarização no caso de ‘e’ e por 
uma escolarização intermediária no caso de ‘o’. Em nossa análise, destacamos 
o fato de que as pessoas mais escolarizadas desfavorecem a elevação das duas 
vogais. Discutimos, então, a possibilidade de a escrita exercer influência sobre a 
representação fonológica, apontando para a necessidade de mais estudos sobre o 
assunto.
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1. INTRODUÇÃO

 O espanhol é o quarto idioma do mundo pelo número de falantes nativos e 
o segundo na comunicação internacional. Os Estados Unidos já são oficialmente 
o segundo país do mundo com o maior número de falantes de espanhol, de acordo 
com o estudo intitulado El Español: una Lengua Viva, realizado pelo Instituto Cer-
vantes (2015). A partir desse estudo, sabe-se que o número de falantes de espanhol 
alcança 450 milhões de pessoas, como língua materna, segunda língua ou língua 
estrangeira. 
 No contexto de sala de aula, o ensino de uma língua estrangeira deve con-
templar não apenas questões de estrutura da língua (questões linguísticas) como 
também questões culturais, políticas, econômicas e geográficas dos lugares onde se 
fala essa língua. Inclui-se nisso a questão da integração entre os países do Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL). Quanto mais se estudam as diversas variáveis do 
processo de ensino-aprendizagem, maior a tendência de o aprendiz ter interesse 
pela língua, ou seja, o aprendiz passa a envolver-se com a língua como um todo 
(ABREU, 2017).
 É necessário pensar na língua como instrumento e resultado do ensino (ZIN-
NI, 2008). Isso significa realizar em sala de aula atividades que sejam relevantes e 
que apresentem um significado real ao aprendizado do aluno. E, nesse contexto, é 
importante o professor se preocupar, também, com as questões de pronúncia. 
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 No entanto, a maioria dos livros didáticos falha em providenciar exercícios 
significativos e específicos o suficiente para os aprendizes e os professores de es-
panhol para brasileiros. Com isso, esses materiais tendem a considerar o ensino da 
pronúncia como menos relevante ou como a parte do livro que pode ser ignorada 
(KELLY, 2000). Isso ocorre porque a maioria dos livros didáticos é de origem es-
trangeira, ou seja, são produzidos por editoras internacionais (LIMA JR., 2010), 
para o público mundial, abrangendo falantes de variadas L1s (línguas maternas). 
Além disso, segundo Yule e MacDonald (1994, p. 111), “muitos no campo do 
ensino de línguas parecem sentir que o ensino da pronúncia tem pouco efeito ob-
servável e que o tempo em sala de aula pode ser mais efetivamente utilizado para 
promover outros aspectos da L2 (segunda língua)”1.
 É primordial, portanto, a incorporação de atividades orais em sala de aula, 
para ajudar a promover a motivação e para facilitar o processo de aprendizagem da 
L2. Com a chegada da Abordagem Comunicativa, a partir dos anos 1980, o ensino 
de pronúncia ganha “renovada urgência”, pois o foco é a língua para comunicação 
(CELCE-MURCIA; BRINTON; GOODWIN, 2010, p. 8). Por isso, vários pes-
quisadores e educadores têm destacado a importância do ensino da pronúncia no 
auxílio do desenvolvimento da habilidade comunicativa dos aprendizes de L2. Se-
gundo Lima Júnior (2010), mesmo que os aprendizes não tenham aulas exclusivas 
de pronúncia, o fato de o professor utilizar alguns minutos da aula comunicativa 
de L2 para focar questões de pronúncia reflete em efeitos positivos e duradouros 
na retenção e desenvolvimento adequado da aquisição da pronúncia da L2. Sendo 
assim, a repetição oral de palavras e frases e a prática de trava-línguas devem fazer 
parte da aula de L2, assim como explicações explícitas sobre pronúncia (TEJEDA; 
SANTOS, 2014).
 Considerando a importância da pronúncia no processo de aprendizagem 
da Língua Espanhola (LE) como L2, este capítulo tem dois objetivos principais, 
a saber: a) apresentar os principais fonemas consonantais da LE que podem gerar 
dificuldade ao aprendiz brasileiro, as vogais da LE e palavras heterotônicas, ou 
seja, palavras graficamente semelhantes ao português, mas cuja sílaba tônica é 
diferente em espanhol; b) descrever as principais dificuldades de produção oral 
desses fonemas e das palavras heterotônicas em LE pelos participantes da pesqui-
sa: universitários brasileiros de Letras/Português-Espanhol de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES) comunitária do RS.

1 Utilizaremos L2, neste capítulo, como termo genérico para segunda língua e língua estrangeira. 
Utilizaremos LE para nos referirmos à Língua Espanhola.
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2. DIFERENÇAS ENTRE SONS 
CONSONANTAIS E VOCÁLICOS EM ESPANHOL 
E EM PORTUGUÊS BRASILEIRO

 Foneticamente, o português brasileiro (PB) e o espanhol possuem algumas 
diferenças quanto à pronúncia de certas vogais e consoantes. Por exemplo, na pala-
vra ‘casa’, em espanhol o “s” entre vogais representa o som de [s] enquanto que no 
PB o “s” nesse contexto representa o som de [z]. Essa e outras diferenças podem 
ser um fator de dificuldade para o falante de PB aprendiz de espanhol ao tentar 
falar esta língua. Hoyos-Andrade (1993) mostra a noção de interferência, no que 
se refere aos aspectos linguístico-contrastivos entre a língua espanhola e a língua 
portuguesa. O autor apresenta algumas das interferências mais frequentes cometi-
das por brasileiros na produção oral em língua espanhola:

as três oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/, que os brasileiros têm o hábito de 
pronunciar como fricativas; a pronúncia de alguns fonemas fricativos, 
nos quais também é visível a interferência do português, tais como o 
/s/ que no espanhol raramente é sonorizado, assim como, as confusões 
com o fonema português /z/, que não existe no espanhol (HOYOS-
ANDRADE, 1993, p. 20).

 Uma diferença entre as duas línguas com relação às vogais está na pro-
núncia da vogal “e” tônica, por exemplo, na palavra ‘café’. Essa vogal é fechada 
em espanhol /e/, mas aberta em português /ɛ/. Segundo Blanco Alonso (2002), o 
luso-falante tenderá em direção à abertura das vogais médias “e”, “o”. Além disso, 
outros desvios podem ser cometidos como a pronúncia do grafema “v” como frica-
tivo; a palatalização das consoantes representadas pelos grafemas “g” e “j”. Além 
disso, falantes de português tendem a velarizar o “r” vibrante múltiplo do espanhol 
e realizar uma fortíssima nasalização vocálica transportada de sua língua materna. 
 Por isso, com relação às dificuldades na produção oral das consoantes e 
vogais em espanhol por falantes do PB, há algumas diferenças e considerações 
significativas a serem observadas e que são apresentadas mais detalhadamente em 
2.1 e em 2.2. 
 Pensando no ensino de espanhol como L2, Masip afirma que o espanhol e 
o português devem ser comparados em sala de aula com relação às diferenças de 
pronúncia, por serem línguas próximas:

uma didática eficaz deve partir da língua materna, especialmente, quan-
do se trata de códigos tão próximos como o português e o espanhol, 
ancorados em realidades socioculturais semelhantes, que facilitam os 
primeiros contatos, mas que podem confundir (MASIP, 1998, p. 2).

 Baseando-se nessa afirmação, é primordial que o aprendiz de L2 conheça 
esses aspectos fonológicos das línguas (ODLIN, 1989), principalmente acadêmi-
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cos de licenciatura em Letras Português-Espanhol, como futuros professores de 
espanhol, para que possam analisar as diferenças de sons e suas respectivas execu-
ções em ambas as línguas e evitar pronunciar as palavras com desvios na L2. Em-
bora haja diversas diferenças de pronúncias entre as duas línguas, neste capítulo 
foram analisadas as consoantes e vogais que mais poderiam apresentar dificulda-
des para esse público.

2.1. Fonemas consonantais

 Neste capítulo, serão usadas barras /  / e colchetes [  ] para representar fone-
mas e alofones, respectivamente. O fonema, expresso entre barras, é a menor uni-
dade sonora de uma língua que estabelece contraste de significado para diferenciar 
palavras. O alofone, expresso entre colchetes, é a variação fonética de um fonema, 
que não estabelece diferença de significado.
 Devido à diferença entre espanhol e PB quanto à pronúncia de certas con-
soantes e vogais, é comum identificar desvios na produção de certos sons do espa-
nhol por aprendizes brasileiros adultos de L2. Masip (1998) afirma que há cerca 
de 27 desvios de pronúncia que podem ser cometidos por brasileiros aprendizes 
de espanhol como L2 devido à diferença entre as duas línguas. Cruz (2001) afirma 
que alguns desses desvios são os seguintes: ditongação indevida, realização de 
abertura das vogais (/e/ → [ɛ] e /o/ → [ɔ]), sonorização (/s/ → [z]), vocalização 
do “l” em final de sílaba ou palavra (/l/ → [w]), velarização do “r” vibrante (/r/ 
→ [x]).  Masip (1998) cita, ainda, desvios de fricatização da consoante plosiva 
representada pelo grafema “v” (/b/ → [v]), realização pós-alveolar das consoan-
tes velares fricativas representadas pelas letras “g” e “j” (/x/ → [ʒ]), nasalização 
de vogais antes de consoantes nasais (/an/ → [ã]), entre outros. No que se refere 
à pronúncia das consoantes representadas pelos grafemas “y” e “ll”, o aprendiz 
brasileiro precisa receber instrução quanto às diferentes formas de pronunciá-las. 
Isso porque /ʃ/ e /ʒ/, que são alguns dos fonemas que podem ser representados por 
essas consoantes não coincidem com os contextos nos quais são realizados em PB. 
Ou seja, enquanto em espanhol tanto /ʃ/ quanto /ʒ/ podem ser representados pelos 
grafemas “y” e “ll”, em PB /ʃ/ é representado pelos grafemas “x”, “ch” e /ʒ/ é re-
presentado pelos os grafemas “j” seguido de vogal e “g” seguido de “e” ou “i”.
 Embora aprendizes brasileiros de espanhol como L2 possam apresentar 
um número expressivo de desvios de pronúncia (MASIP, 1998), apresentamos, 
a seguir, as consoantes e vogais do espanhol que oferecem os maiores proble-
mas, gerando erros fonéticos muito salientes e persistentes na produção oral desses 
aprendizes: as consoantes representadas pelos grafemas “b”, “v”, “j”, “l”, “ll”, “y”, 
“r”, “s”, “z”, a vogal “a”, seguida de consoante nasal “m”, “n” e “ñ”, e as vogais 
representadas pelos grafemas “e”, “o”.
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2.1.1. Fonemas bilabiais /v/ e /b/ e alofone [β]̞

 De acordo com o Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), a ortografia 
espanhola manteve por tradição ambos os grafemas “v” e “b”, que em Latim repre-
sentavam sons distintos. O grafema “b” pode representar duas pronúncias. Pode 
ser pronunciado como [b] em posição inicial de sílaba, por exemplo, na palavra 
‘botella’ (‘[b]otella’). E, também, ser pronunciado como alofone fricativo bila-
bial sonoro [β̞] quando o “b” está entre vogais, por exemplo, na palavra ‘caballo’ 
(‘ca['β]allo’). Os falantes brasileiros de espanhol tendem a acrescentar o som vo-
cálico [i] após a consoante bilabial “b” quando esta está em sílaba travada como, 
por exemplo, na palavra ‘absurdo’ (‘a[β̞i]surdo’). Nesses casos, esse aprendiz ten-
de a inserir a vogal epentética para manter a pronúncia oclusiva do PB (MASIP, 
1998). Em PB, a vogal epentética tende a ser usada pelo falante “para desfazer en-
contros consonantais em palavras como admitir, tecnologia, opção, entre outras” 
(COLLISCHONN, 2003, p. 286).
 Ainda de acordo com o Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), o gra-
fema “v” representa em espanhol o alofone fricativo bilabial sonoro [β̞]. O fonema 
labiodental /v/ em espanhol existiu nos séculos XVIII, XIX e princípio do século 
XX. Atualmente, só se dá de forma espontânea em falantes de Valência, em algu-
mas regiões do sul da Catalunha, por influência de sua língua regional. Também 
ocorre espontaneamente em alguns pontos da América por influência das línguas 
ameríndias. A Real Academia Española (RAE) deixou de recomendar tal distin-
ção. Ou seja, a RAE recomenda que a pronúncia de “v” em espanhol seja idêntica 
à do “b”, não se fazendo nenhuma distinção entre ambas.
 O alofone fricativo bilabial sonoro [β̞] é realizado aproximando os lábios, 
soprando suavemente e articulando uma espécie de /b/, mas sem obstruir a saída de 
ar (MASIP, 1998), como ocorre nas palavras escritas com o grafema “v” depois de 
consoantes, ‘calvo’ (‘cal[β]o’) e ‘cuervo’ (‘cuer[β]o’), por exemplo, e após vogais 
que não estejam em sílaba inicial de palavra, como em ‘vivir’ (‘vi[’β]ir’). 
 No início de palavras com o grafema “b”, como na palavra ‘beso’ (‘['b]eso’) 
e ‘buey’ (‘['b]uey’) é usado [b], como foi mencionado anteriormente. O mesmo 
ocorre nas palavras escritas com o grafema “v” em início de palavras como em 
‘verano’ (‘[b]erano’) e ‘vosotros’ (‘[b]osotros’).

2.1.2. Fonema fricativo velar /x/
 
 A articulação do fonema fricativo velar surdo /x/, em espanhol, é realizada 
com o pós dorso da língua contra o véu palatino (QUILIS, 1998). Esse fonema é 
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representado pelo grafema “j” seguido de qualquer vogal (‘oreja’, ‘jefe’, ‘jirafa’, 
‘ojos’, ‘jugo’) e pelo grafema “g” seguido das vogais “e” ou “i” (‘genio’, ‘cole-
gio’). Além disso, é usado com nomes de lugares com o grafema “x”, como ‘Mé-
xico’ e ‘Oaxaca’ (HUALDE, 2010). A dificuldade de articulação relacionada a esse 
fonema é confundi-lo e articulá-lo como [ʒ], fricativo palatal sonoro, representa-
do ortograficamente em português pelo “j”, seguido de qualquer vogal (‘janela’, 
‘jogo’), e pelo “g” seguido das vogais “e” ou “i” (‘gente’, ‘girassol’), conforme 
Masip (1998).

2.1.3. Fonema lateral alveolar sonoro /l/

 Segundo Masip (1998), os falantes do PB tendem a pronunciar como [w] o 
fonema lateral alveolar sonoro /l/ em posição final de sílabas em espanhol (‘abril’, 
‘girasol’). O fonema lateral /l/ em espanhol pode apresentar alofones, que são va-
riantes dentalizadas, interdentalizadas e palatalizadas de /l/, diante de fonemas 
dentais, interdentais, e palatais, como nos exemplos ‘alto’, ‘alzo’ e ‘colcha’, res-
pectivamente (TORREGO, 1998). No entanto, em espanhol standard, [w] não é 
alofone de /l/ em espanhol2. Assim, tanto em posição final quanto em posição ini-
cial de sílaba (‘sol’, ‘luna’), “l” deve ter a pronúncia [l] em espanhol.

2.1.4 Fonemas e/ou alofones para os grafemas “ll” e “y”

 Os grafemas “ll” e “y” usados em língua espanhola representam diversas 
variações de pronúncias, dependendo das regiões geográficas em que esses sons 
são realizados. Fanjul (2004) explicita que, 

a partir de um olhar científico sociolinguístico, as diferenças entre o 
“espanhol da Espanha/ da América/ do México...”, “português brasileiro/ 
de Portugal” etc. correspondem, em princípio, à variação geográfica 
entre formas de uma mesma L1. É importante essa especificação, porque 
existe também, nas línguas, a variação social, isto é, aquela relacionada 
a diferenças de classe, faixa etária, nível de escolaridade ou qualquer 
outra variável do tipo (FANJUL, 2004, p. 167).

 Labov (1983, p. 325-397) adverte não apenas sobre o diferente alcance des-
sas variações, mas também sobre a possibilidade da transformação de uma delas 
na outra e sobre o fato de que, em domínios diferentes, um mesmo traço pode di-

2 De acordo com Bravo (2006), na região de Cibao, República Dominicana, ocorre a vocalização da 
consoante líquida /l/, mas esse fenômeno apresenta certas restrições: a) não é produzida em sílaba final 
tônica de palavra; b) não ocorre se a vogal que está antes da consoante líquida for /i/; c) não ocorre com o 
artigo definido ‘el’ (‘o’) nem nas contrações ‘al’ (‘ao’) e ‘del’ (‘do’).
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ferenciar variedades sociais e variedades geográficas.
 O fenômeno do “yeísmo” é uso do som [y] sem distinção de pronúncia entre 
os grafemas “ll” e “y”. De acordo com Hualde (2014), há o desaparecimento da 
diferença fonológica entre a consoante lateral palatal /ʎ/ e a fricativa palatal sono-
ra /y/, de maneira que palavras como ‘haya’ (‘haja’) e ‘halla’ (‘acha/encontra’) se 
pronunciam da mesma forma. Isso faz com que uma grande maioria dos falantes 
de espanhol pronuncie ambos os grafemas da mesma maneira. 
 Esse fenômeno se estende a praticamente todos os países de língua espa-
nhola, desde a Espanha até os países americanos. Este fenômeno linguístico é con-
sequência da eliminação das diferenças entre a articulação de /ʎ/ e /y/ em razão da 
proximidade de sua pronúncia. O “yeísmo”, hoje em dia, é admitido plenamente 
dentro da norma culta do espanhol. No entanto, não se pode dizer que seja um 
processo terminado, já que ainda persiste a distinção em algumas zonas e entre 
falantes cultos de áreas “yeístas”.
 A rejeição ao “yeísmo” por parte do aprendiz brasileiro deve-se, talvez, ao 
fato de que exista como realização do fonema lateral, palatal, sonoro da língua 
portuguesa um alofone estigmatizado [i], característico de zonas rurais do Brasil: 
‘fía’ (‘filha’), ‘muié’ (‘mulher’). Masip (2006) afirma, ainda, que o uso do alofone 
lateral, palatal, sonoro pode ser uma opção para evitar problemas ortográficos no 
processo de ensino-aprendizagem por parte dos brasileiros.  
 O alofone [ʤ] é comum em países da América onde há contato com lín-
guas indígenas que contêm tal fonema, como no Paraguai, onde a palavra ‘calle’ é 
pronunciada ‘ca[ʎ]e’ e a palavra ‘mayo’ é pronunciada ‘ma[ʤ]o’ (COSTA, 2014). 
No Paraguai, a presença do [ʤ] se vê reforçada pelo contato espanhol-guarani que 
tem somente um som africado. Em português o som africado palatal sonoro [ʤ] é 
representado por “d” seguido da vogal “i”, por isso esse alofone acaba sendo facil-
mente usado pelos brasileiros que estudam espanhol para realizar os grafemas “ll” 
e “y” (HUALDE, 2014). Entre vogais, no entanto, aos brasileiros parece-lhes mais 
cômoda a realização vocálica do [i], como em [‘maio] ‘mayo’.
 Sabe-se que o alofone palato-alveolar fricativo sonoro [ʒ] como em ‘ella’ 
(‘e[ʒ]a’) e ‘mayo’ (‘ma[ʒ]o’) ocorre em algumas zonas do Equador (terras altas do 
centro) e é um som usado predominantemente pelas gerações mais velhas na zona 
de Buenos Aires e Montevidéu. De forma concreta, a pronúncia standard argenti-
na, utilizada nos meios de comunicação do país, tem características próprias como 
o som fricativo sonoro [ʒ] (HUALDE, 2014). 
 O uso do alofone [ʒ] para pronunciar palavras com os grafemas “ll” e “y 
chama-se “zheísmo”. Esse fenômeno é muito característico no espanhol argentino 
e muito difundido na região do Rio da Prata. Muito recentemente, o “zheísmo” se 
converteu em “sheísmo”. Isso significa que o som fricativo palatal-alveolar sonoro 
[ʒ] é ensurdecido e o falante o produz como fricativo, palato-alveolar surdo [ʃ] 



220

Estudos em Fonologia: uma homenagem a Gisela Collischonn

para pronunciar palavras com “ll” e “y”, como ‘ella’ (‘e[ʃ]a’) e ‘mayo’ (‘ma[ʃ]o’), 
de acordo com Hualde (2010).
 O alofone [ʃ] é mais comum entre os jovens da mesma região de Buenos 
Aires e Montevidéu nos mesmos casos: ‘ella’ (‘e[ʃ]a’) e ‘mayo’ (‘ma[ʃ]o’). Até o 
século XIX, a pronúncia era predominantemente sonora [ʒ] ou [dʒ], mas, desde 
o último quarto do século XX, se nota uma marcada tendência, enraizada na po-
pulação mais jovem, muito particularmente em Buenos Aires e Montevidéu, por 
preferir a variante surda [ʃ], um fenômeno único no uso do espanhol e que pode 
ocorrer devido à influência dos imigrantes italianos que, ao desconhecerem [ʒ], 
usam a variante surda [ʃ] do italiano (HUALDE, 2010). 
 O interessante é que não se trata de um fenômeno oposto entre surdo-sono-
ro, mas um fenômeno que apresenta variante intermediária de um mesmo fonema e 
que pode ser claramente identificado (HUALDE, 2010). Esse som pode correspon-
der também ao grafema “ch” em zonas do sul da Espanha, Novo México, Panamá 
e Chile, como na palavra ‘macho’ (‘ma[ʃ]o’) no lugar da realização mais comum 
(‘ma[tʃ]o’).
 O alofone palatal lateral sonoro [ʎ] do espanhol não representa dificuldade 
de articulação para os falantes de PB, pois equivale ao som representado por “lh” 
em português. Esse fonema ainda existe como fonema independente no Paraguai 
e na região andina, em partes da Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, além de zo-
nas relativamente pequenas no Chile e Argentina (CANFIELD, 1981). Do mesmo 
modo que na Espanha, na maioria desses países latino-americanos, o fonema está 
desaparecendo rapidamente da fala das gerações urbanas jovens.
 Sendo assim, há várias pronúncias para “ll” e “y”. Os sons [y], [ʤ], [ʒ], [ʃ] 
e [ʎ] representam “ll” e [y], [ʤ], [ʒ] e [ʃ] representam “y”. Tais variantes ocorrem 
em diferentes regiões onde o espanhol é falado.

2.1.5 Fonema vibrante alveolar sonoro múltiplo /r/

 No espanhol, há dois fonemas vibrantes, o vibrante múltiplo /r/, de ‘carro’ 
(‘ca/r/o’), e a vibrante simples /ɾ/, de ‘caro’ (‘ca/ɾ/o’) (HUALDE, 2014). Brasilei-
ros aprendizes de espanhol têm dificuldade de pronunciar o fonema vibrante al-
veolar sonoro múltiplo /r/, que é representado ortograficamente em espanhol pelo 
grafema “rr” em posição intervocálica (‘arroz’, ‘perro’) e pelo grafema “r” em 
posição inicial de palavra (‘río’, ‘rosa’). Isso porque o aprendiz brasileiro tende a 
realizar esse som como o [x] do português (‘rico’, ‘carro’) ou então como tepe [ɾ] 
(‘caro’, ‘mero’) (MASIP, 1998).
 Há que se destacar, também, a partir das observações de Masip (1998), que 
em espanhol temos pares de palavras muito parecidas, cuja diferença de significado 
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é expressa apenas por um som consonantal. Assim, caso não sejam pronunciadas 
corretamente, haverá uma troca significativa no sentido da frase. Isso pode ocorrer 
com os fonemas /ɾ/ e /r/, em palavras como ‘pero’ (‘mas’) x ‘perro’ (‘cachorro’) e 
‘para’ (preposição ‘para’) e ‘parra’ (‘videira’), cujas transcrições são, respectiva-
mente: pe/ɾ/o x pe/r/o e pa/ɾ/a x pa/r/a.

2.1.6 Fonema fricativo alveolar surdo /s/

 No espanhol, o fonema fricativo alveolar surdo /s/ pode ser representado 
por três grafemas: 1) o grafema “s” no início de sílabas (‘segundo’), entre vogais 
(‘casa’) e no final de sílabas (‘muñecas’); 2) o grafema “z” nos mesmos contextos: 
no início de sílabas (‘zapato’), entre vogais (‘azul’) e no final de sílabas (‘luz’); e 
3) o grafema “c” seguido de “e” ou “i” (‘cenicero’, ‘cigarrillo’). Entretanto, /s/ em 
sílabas travadas, onde a sílaba termina em consoante (‘mismo’), ou entre vogais 
(‘presente’, ‘meses’) é, muitas vezes, incorretamente pronunciado pelo aprendiz 
brasileiro como [z], um som fricativo alveolar sonoro (MASIP, 1998). Assim, com 
relação à pronúncia de “s”, é crucial perceber que, enquanto no PB o /s/ assimila 
a sonoridade do segmento seguinte no final de sílaba (‘às oito’ = ‘à[z] oito’; ‘as 
coisas’ = ‘a[s]coisas’) e “s” pode representar o fonema /z/ em posição intervocálica 
(‘asa’ = ‘a/z/a’), isso não ocorre em espanhol.

2.2. Fonemas vocálicos

 Segundo Bechara (2009, p. 47), em língua portuguesa há sete vogais orais, 
/a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/, e cinco vogais nasais, /ã/, /ẽ/, /ĩ/, /õ/, /ũ/3. Em contrapar-
tida, no espanhol standard não há vogais orais médias abertas com distinção fono-
lógica e não há vogais nasais. A nasalização das vogais por aprendizes brasileiros 
de espanhol como L2 é muito perceptível, principalmente a nasalização da vogal 
representada pelo grafema “a”. Segundo Pasca (2003), a articulação nasalizada 
dessa vogal é muito mais perceptível do que a nasalização das vogais representa-
das pelos grafemas “e”, “i”, “o”, “u”. Isso ocorre porque, na produção dessa vogal, 
além de haver abaixamento da língua, há abaixamento mais significativo do véu 
palatino (SILVA, 1999).

3 Embora Bechara (2009) considere que há 5 vogais nasais no PB, não há consenso na literatura sobre o 
estatuto fonológico das vogais nasais em português. Para Câmara Jr. (1953), por exemplo, as vogais nasais 
são vogais orais seguidas de um arquifonema consonântico nasal, sendo a natureza nasalizada da vogal 
decorrente da consoante nasal que lhe trava a sílaba.
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 Assim, o espanhol apresenta somente cinco fonemas vocálicos: vogal cen-
tral aberta /a/, vogal palatal média /e/, vogal palatal fechada /i/, vogal velar média 
/o/ e vogal velar fechada /u/. Dois problemas recorrentes com a pronúncia das 
vogais em língua espanhola por falantes do PB são os seguintes: 1) a abertura 
completa das vogais /e/ e /o/, transformando-as em [ɛ] ou [ɔ], e 2) a realização da 
nasalização das vogais orais seguidas de consoantes nasais (representadas ortogra-
ficamente por “n”, “ñ” e “m”), quando em espanhol standard as vogais devem ser 
sempre orais, sejam elas seguidas por consoantes nasais ou não (MASIP, 1998).
 Cabe mencionar, entretanto, que há casos de nasalização vocálica em espa-
nhol. Esse fenômeno é mais encontrado nas Antilhas do que em outros países de 
língua espanhola. No Caribe, a nasalização vocálica pode afetar todas as vogais 
de uma palavra mesmo que não estejam em contato com a consoante nasal. Na 
República Dominicana e em Porto Rico, a consoante nasal pode até desaparecer, 
nasalizando fortemente a vogal anterior. Esse fenômeno também ocorre no norte 
do México, mas está restrito a indivíduos de pouca escolaridade (BRAVO, 2006).

2.3. Palavras heterotônicas

 A maioria das palavras em português e em espanhol mantém a mesma síla-
ba tônica, mantendo assim a sílaba tônica que herdaram de sua língua de origem. 
No entanto, os heterotônicos são um grupo de vocábulos que, no processo evolu-
tivo das duas línguas, mantiveram aspectos semelhantes tanto na escrita como no 
significado, porém apresentam divergências em relação à posição do acento (SIL-
VA, 2008). 
 Assim, ao estudar espanhol como L2, o aprendiz brasileiro deve prestar 
atenção na pronúncia dos substantivos terminados em -emia (ex., ‘academia’ e 
‘leucemia’), -acia (ex., ‘democracia’ e ‘aristocracia’), -crata (ex., ‘demócrata’ e 
‘aristócrata’) e aos verbos terminados em -iar quando conjugados em tempos ver-
bais como o Presente do Indicativo (ex., ‘yo copio’), no Presente do Subjuntivo 
(ex., ‘que yo copie’) e no Modo Imperativo (ex., ‘copia’, ‘copie’). 
 Isto é, o aprendiz brasileiro deve estar atento às mudanças de sílabas tôni-
cas entre ambas as línguas para conhecer e reconhecer quando se trata de palavra 
heterotônica ou não.
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3. TRANSFERÊNCIA DE SONS DO 
PORTUGUÊS (L1) PARA O ESPANHOL 
(L2): CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E 
PARTICIPANTES DA PESQUISA

 A partir da nossa experiência como professoras de espanhol, realizamos um 
estudo exploratório cujo objetivo foi refletir sobre a pronúncia de sons em espa-
nhol que são diferentes dos seus equivalentes em LP e que, por isso, os aprendizes 
brasileiros normalmente têm dificuldade de produzir. 
 Assim, com base na análise dos aspectos fonéticos e linguístico-contras-
tivos entre LE e PB, apresentados na seção 2, foi realizada uma coleta de dados 
para analisar as dificuldades encontradas pelos sujeitos desta investigação ao pro-
duzirem esses sons. O estudo foi realizado com acadêmicos do Curso de Letras 
Português-Espanhol de uma Instituição de Ensino Superior (IES) Comunitária de 
Canoas/RS. No currículo em vigência à época, a Instituição oferecia oito discipli-
nas de Língua Espanhola e cinco de Cultura e Literatura em Língua Espanhola, 
mas não oferecia disciplina específica de fonética na LE. Os participantes da pes-
quisa foram 14 alunos da disciplina de Espanhol IV do Curso de Letras, matricu-
lados em 2016/2. Embora esses acadêmicos não tenham sido submetidos a teste de 
proficiência, seus níveis de proficiência na LE não eram homogêneos, segundo a 
professora titular da disciplina.
 Para a coleta dos dados, foi escolhido um texto em espanhol para ser lido 
em voz alta pelos participantes da pesquisa, cujo conteúdo será descrito nesta se-
ção. No entanto, antes de relatarmos como ocorreram as gravações da leitura, é 
importante considerarmos algumas questões práticas sobre coleta de dados, que 
podem influenciar o resultado. A leitura de textos em voz alta pode fazer com que 
o aprendiz coloque atenção redobrada na pronúncia das palavras, produzindo os 
sons mais apropriadamente do que o faria em fala espontânea. Ao solicitar que o 
aprendiz leia uma lista de palavras, é provável que ele coloque atenção redobrada 
à sua produção oral e apresente uma melhor pronúncia (TEJEDA; SANTOS, 2014, 
p. 160). Além disso, um fator limitador é a presença do pesquisador no momento 
da gravação individual, pois o participante pode sentir que está sendo avaliado já 
durante essa leitura (TEJEDA; SANTOS, 2014, p. 160). O ideal é que todos os 
participantes da pesquisa sejam gravados em cabines individuais e ao mesmo tem-
po para evitar esse constrangimento por parte do aprendiz. 
 Nesta pesquisa, por não haver um laboratório de idiomas à disposição em 
que os participantes pudessem gravar sua produção oral todos simultaneamente, 
os mesmos foram solicitados a ler o texto escolhido, individualmente, um de cada 
vez, sem a presença da pesquisadora, e sua leitura foi gravada em um aparelho 
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celular para posterior análise. Resultados diferentes poderiam ter sido encontrados 
se o instrumento de coleta de dados deste estudo fosse, por exemplo, uma entre-
vista oral com perguntas abertas. Isso porque, na fala espontânea, o aprendiz tende 
a focar mais no conteúdo do que na forma. No entanto, o uso da fala espontânea 
poderia representar um empecilho como instrumento de coleta de dados, pois o 
participante da pesquisa poderia não utilizar todos os contextos de interesse neste 
estudo, incluindo, por exemplo, palavras heterotônicas.
 Assim, foi escolhido o texto Sufres dolor de cabeza – Radical Solución da 
Revista Muy Interesante, de 2010, para ser lido em voz alta pelos participantes da 
pesquisa. A escolha do texto utilizado como instrumento de coleta de dados nes-
ta pesquisa baseou-se em dois critérios: a) ser um texto curto, apropriado para o 
tempo disponível para as gravações, e b) conter várias palavras com questões de 
interesse nesta pesquisa: sons consonantais e vocálicos que apresentam diferença 
entre PB e espanhol e palavras com a sílaba tônica diferente em relação ao PB. O 
conteúdo do texto é apresentado a seguir: 

Sufres dolor de cabeza – Radical Solución

Barrie Wilson es un ciudadano inglés que sufría intensos dolores de 
cabeza y a pesar de que recurría a los analgésicos para mitigarlos, 
éstos llegaron a serle insuficientes. “Es como si alguien tomara una 
vara ardiendo, la pusiera en tu ojo y la moviera todo el tiempo”, esa 
experiencia la llevó consigo durante 14 años.
La solución fue dolorosa: escanearon su cerebro, detectaron el área 
afectada y le colocaron un electrodo. Wilson asevera que a cuatro meses 
de que le realizaron esta intervención sólo una vez ha experimentado 
dolor de cabeza.
Tal procedimiento quirúrgico podría ser una solución para gente que 
sufre de cefaleas en racimo, una afección cuya persistencia muchas 
veces lleva al suicidio de quien la padece. El presente video quizá te 
hará cerrar los ojos unos segundos; sin embargo, la radical técnica 
empleada está destinada a mitigar la situación en pacientes que sufren 
intensos dolores de cabeza (Muy Interesante, 20104).

 A pronúncia pelos acadêmicos das consoantes e vogais negritadas no texto 
foi posteriormente analisada, assim como a pronúncia dos heterotônicos ‘alguien’ 
e ‘cerebro’. Embora o texto apresente outras palavras que também contêm os sons 
de interesse para a análise, optou-se por selecionar apenas 35 palavras. Seleciona-
mos para análise pelo menos dois exemplos com cada fonema de interesse nesta 
pesquisa (descritos nas seções 2.1 e 2.2) e dois exemplos de heterotônicos. 
 As gravações ocorreram no dia sete de outubro de 2016. Os participantes 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ficando uma 
via com o aluno e outra via com a pesquisadora. Nessa data, lhes foi disponibiliza-
da uma cópia do texto em formato paisagem, com fonte Arial 24, para que lessem 
em silêncio e esclarecessem junto à pesquisadora alguma questão referente a vo-

4 http://www.muyinteresante.com.mx/salud/10/12/28/solucion-dolor-cabeza.html
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cabulário. Surgiram algumas dúvidas de vocabulário, que foram esclarecidas pela 
pesquisadora a cada aluno, antes da leitura do texto, sem que ela repetisse a palavra 
em questão. Nenhuma explicação sobre pronúncia foi fornecida.
 Ao realizar a gravação, o aluno permanecia sozinho em uma sala de aula da 
IES, sem a presença da pesquisadora ou de qualquer outra pessoa, e era instruído a 
ler o texto em voz alta e, logo após, efetuar a gravação no celular da pesquisadora. 
Ao terminar a gravação, outro estudante era convidado a ficar sozinho na sala e re-
alizar sua gravação. Assim, todos os 14 participantes da pesquisa gravaram o texto 
nas mesmas instalações e condições.  
 Os dados coletados e sua posterior análise tinham como objetivo auxiliar os 
participantes da pesquisa a refletir um pouco mais sobre determinados sons do es-
panhol que podem gerar dificuldade de produção para o aprendiz brasileiro devido 
à transferência da L1.

4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

 As gravações em áudio foram analisadas auditivamente considerando os 
sons citados anteriormente, e desvios de pronúncia frequentes cometidos pelos 
estudantes foram apontados. Num momento posterior, os estudantes receberam um 
feedback individual, por meio da análise da sua gravação5. 
 Cada texto gravado foi analisado individualmente. No entanto, para uma 
melhor análise, os resultados estão aqui apresentados de forma conjunta, por fone-
mas, evitando a identificação dos indivíduos.

4.1. Fonemas bilabiais /v/ e /b/ e alofone [β]̞

 O texto sob análise continha as seguintes palavras com o grafema “v”: 
‘vara’, ‘moviera’, ‘asevera’, ‘intervención’, ‘vez’, ‘veces’, ‘lleva’ e ‘video’. Dos 
14 alunos que realizaram a gravação da leitura do texto, 13 pronunciaram grande 
parte dessas palavras escritas com o grafema “v” com o [v] do português. Já as 
palavras do texto escritas com o grafema “b” foram perfeitamente pronunciadas 
pelos alunos com [b].

5 Os procedimentos adotados para o feedback e sua análise não serão aqui descritos porque isso vai além 
do objetivo deste capítulo.
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4.2. Fonema fricativo velar /x/

 Como foi mencionado anteriormente, fonema /x/ é um som fricativo velar 
surdo que ortograficamente é representado pela a letra “j” em espanhol (‘oreja’, 
‘jefe’, ‘jirafa’, ‘ojos’, ‘jugo’) e pelo grafema “g” seguido da vogal “e” ou ”i” (‘ge-
nio’, ‘colegio’). No texto havia as seguintes palavras com tais combinações citadas 
acima: ‘analgésicos’, ‘ojo’, ‘quirúrgico’, ‘gente’ e ‘ojos’. Na execução de tal som, 
na leitura do instrumento proposto, os 14 alunos analisados pronunciaram correta-
mente tal fonema em espanhol.

4.3. Fonema lateral alveolar sonoro /l/

 No que diz respeito ao fonema lateral alveolar sonoro /l/ em posição final de 
sílaba em espanhol, há uma tendência a ser pronunciado como [w] pelos falantes 
do PB.  Entretanto, em espanhol, o grafema “l” é pronunciado como [l], indepen-
dentemente da sua posição na sílaba, como foi mencionado anteriormente. Houve 
resultados diferentes de acordo com as palavras do texto, como pode ser observado 
no Quadro 1. A palavra ‘radical’ é usada duas vezes no texto (título e corpo) e dois 
dos 14 alunos não leram o título do texto, portanto eles a pronunciaram uma única 
vez.  
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Quadro 1 – Diferentes pronúncias para o grafema “l” pelos alunos de Letras

 

 As cinco palavras do Quadro 1, retiradas do texto, apresentam a pronúncia 
do grafema “l” pelos participantes da pesquisa. Dos 14 alunos, quatro realizaram 
o som correto [l] nas palavras ‘analgésicos’, ‘tal’, ‘al’ e ‘radical’. Quatro dos 14 
alunos pronunciaram “l” como [w] nas quatro palavras, considerando as duas rea-
lizações de ‘radical’. Na palavra ‘analgésicos’, a lateral foi pronunciada como [w] 
por nove dos 14 alunos e na palavra ‘al’ a consoante foi pronunciada como [w] 
por oito dos 14 alunos. Com isso, pode-se dizer que a maioria dos estudantes da 
pesquisa tende a usar, em algum momento, o som [w] no lugar de [l] no final de 
sílabas, o que mostra a forte interferência do português (L1).

PALAVRAS
A

LU
N

O

‘radical’
(título) ‘analgésicos’ ‘tal’ ‘al’

‘radical’
(corpo do 

texto)

1 [l] [w] [w] [w] [l]

2 [w] [w] [w] [w] [w]

3 [l] [l] [l] [w] [l]

4 [l] [l] [l] [l] [l]

5 Não leu [w] [w] [w] [l]

6 [l] [l] [l] [l] [l]

7 [w] [w] [w] [w] [w]

8 [l] [l] [l] [l] [l]

9 Não leu [w] [w] [l] [l]

10 [l] [l] [l] [l] [l]

11 [l] [w] [l] [l] [l]

12 [w] [w] [w] [w] [w]

13 [l] [w] [w] [w] [l]

14 [w] [w] [w] [w] [w]
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4.4. Fonemas e/ou alofones para os grafemas “ll” e “y”

 Em espanhol, a representação ortográfica “ll” pode ter até cinco pronúncias 
distintas, a saber: [y], [ʤ], [ʒ], [ʃ], [ʎ], e a representação ortográfica “y” até quatro, 
a saber: [y], [ʤ], [ʒ], [ʃ]. Falantes de espanhol como L1 produzem um mesmo som 
tanto para “ll” quanto para “y”, exceto quando o falante pronuncia o “ll” como /ʎ/. 
Neste caso, outro fonema é utilizado para o “y”, uma vez que /ʎ/ é representado 
apenas por “ll”. O Quadro 2, a seguir, mostra como os participantes pronunciaram 
palavras com “ll” e “y” retiradas do texto utilizado na gravação: ‘llegaron’, ‘llevó’, 
‘lleva’ e ‘cuya’.

Quadro 2 – Diferentes pronúncias para os grafemas “ll” e “y” pelos alunos de Letras

 

 A grande maioria dos alunos optou pelo alofone [ʤ] ao pronunciar as 
palavras com os grafemas “ll” e “y”. Dos 14 alunos, somente cinco pronunciaram 
tais grafemas sempre com o mesmo som, mostrando uma padronização da sua 

PALAVRAS

A
LU

N
O

‘llegaron’ ‘llevó’ ‘lleva’ ‘cuya’

1 [ʤ] [ʤ] [ʒ] [ʒ]

2 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [ʤ]

3 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [ʤ]

4 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [y]

5 [ʎ] [ʎ] [ʎ] [y]

6 [ʤ] [ʎ] [ʤ] [y]

7 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [ʤ]

8 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [ʤ]

9 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [y]

10 [ʎ] [ʤ] [ʤ] [ʒ]

11 [ʒ] [ʤ] [ʤ] [ʃ]

12 [ʤ] [ʤ] [l] [ʒ]

13 [ʤ] [ʤ] [ʤ] [ʤ]

14 [ʎ] [ʤ] [ʤ] [y]
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pronúncia. Estes cinco alunos optaram pelo alofone [ʤ]. Este mesmo alofone foi 
usado na palavra ‘llegaron’ por 10 dos 14 alunos, na palavra ‘llevó’ por 12 dos 14 
alunos, na palavra ‘lleva’ por 11 dos 14 alunos e na palavra ‘cuya’ por cinco dos 14 
alunos.
 O alofone [ʒ] foi realizado por um mesmo aluno nas palavras ‘lleva’ e 
‘cuya’; porém, este mesmo aluno pronunciou o som [ʤ] para as palavras ‘llegaron’ 
e ‘llevó’. Na palavra ‘llegaron’, um dos 14 alunos realizou tal som. Na palavra 
‘llevó’, nenhum dos alunos executou tal som, e três dos 14 alunos o utilizaram na 
palavra ‘cuya’.
 O alofone [ʃ] foi realizado somente por um aluno e isto ocorreu na palavra 
‘cuya’. Esse mesmo aluno pronunciou as palavras ‘llevó’ e ‘lleva’ com o alofone 
[ʤ] e a palavra ‘llegaron’ com o som [ʒ].
 O alofone [y], por sua vez, foi utilizado somente na palavra ‘cuya’ e por 
cinco dos 14 alunos. Ao pronunciar a palavra ‘lleva’, um dos alunos não realizou 
nenhuma das possibilidades fonéticas para o grafema “ll”, mas realizou o som [l], 
o que é considerado desvio em espanhol, pois tal som não é representado por “ll”, 
mas por “l” na LE.
 O alofone [ʎ] foi realizado somente em todas as palavras escritas com o 
grafema “ll” por um aluno. Um aluno utilizou esse alofone apenas em ‘llevó’, 
enquanto outros dois o utilizaram apenas em ‘llegaron’.
 Esses dados mostram que grande parte dos alunos mescla as diferentes 
pronúncias para os grafemas “ll” ou “y”. A maioria dos alunos não segue um padrão 
ao pronunciar palavras com esses grafemas. Isso significa que os graduandos 
misturam pronúncias de países e regiões diferentes. Comparando-se com o 
português, seria como se uma única pessoa realizasse um mesmo grafema com 
pronúncias diferentes de distintas regiões do país, como, por exemplo, pronunciar 
o “s” final da palavra ‘seis’ do português ora como ‘sei[s]’ e ora como ‘sei[ʃ]’, o 
que não ocorre em português. 
 Isso mostra que esses aprendizes precisam de explicações explícitas sobre 
a pronúncia em LE e suas diversas variações, seja nas próprias disciplinas de 
língua estrangeira ou nas de Literatura ou em disciplina específica de Fonética 
e Pronúncia, para que reflitam sobre as semelhanças e diferenças entre a LE e o 
português, entendam como funciona a articulação dos sons em ambas as línguas e 
procurem corrigir seus desvios.

4.5. Fonema vibrante alveolar sonoro múltiplo /r/

 Em espanhol como L1, o falante usa o vibrante alveolar sonoro múltiplo [r] 
para os grafemas “r” no início de palavras e “rr” no interior de palavras, como foi 
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mencionando anteriormente. Entretanto, conforme o Quadro 3, além desses sons, 
os participantes da pesquisa também utilizaram os seguintes: [x] e [ɾ]. As palavras 
analisadas no texto foram ‘recurría’, ‘realizaron’, ‘cerrar’, ‘radical’ e ‘racimo’.

Quadro 3 – Diferentes pronúncias para “r” e “rr” pelos alunos de Letras

 

 
 Para o “r” inicial da palavra ‘recurría’, quatro dos 14 alunos realizaram o 
som alveolar vibrante de forma correta; sete dos 14 alunos realizaram o tepe e três 

PALAVRAS

A
LU

N
O

‘r
ec

ur
ría

’

‘r
ec

ur
ría

’

‘r
ea

liz
ar

on
’

‘c
er

ra
r’

‘r
ad

ic
al

’
(tí

tu
lo

)

‘r
ad

ic
al

’
(c

or
po

 d
o 

te
xt

o)

‘r
ac

im
o’

1 [x] [x] [x] [r] [r] [r] [r]

2 [ɾ] [x] [ɾ] [x] [x] [ɾ] [ɾ]

3 [ɾ] [r] [x] [x] [r] [r] [r]

4 [ɾ] [r] [r] [x] [r] [r] [r]

5 [x] Leu ‘re-
cusaria’ [x] [r] Não leu [x] [x]

6 [r] [r] [ɾ] [r] [x] [x] [r]

7 [r] [ɾ] [r] [r] [r] [x] [x]

8 [ɾ] [ɾ] [ɾ] [ɾ] [r] [r] [ɾ]

9 [r] [ɾ] [ɾ] [x] Não leu [ɾ] [ɾ]

10 [ɾ] [r] [r] [r] [r] [ɾ] [r]

11 [r] [r] [r] [ɾ] [r] [r] [r]

12 [ɾ] [ɾ] [ɾ] Leu
‘hacer’ [r] [ɾ] [ɾ]

13 [ɾ] [x] [x] [r] [ɾ] [ɾ] [x]

14 [x] [ɾ] [x] [x] [x] [x] [x]
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dos 14 alunos pronunciaram o som [x]. No dígrafo “rr” da palavra recurría, cinco 
dos 14 alunos realizaram o som alveolar vibrante de forma correta; cinco dos 14 
alunos realizaram o tepe; e três dos 14 alunos pronunciaram a palavra com o som 
[x]. Um aluno não pronunciou a palavra ‘recurría’, mas a palavra ‘recusaría’, im-
possibilitando a análise da sua pronúncia para o dígrafo “rr”. 
 No que se refere à palavra ‘realizaron’, quatro alunos realizaram o som 
corretamente; cinco pronunciaram a palavra com o tepe e outros cinco com [x]. Já 
na palavra ‘cerrar’, seis dos alunos pronunciaram corretamente; dois alunos com o 
som [ɾ]; cinco alunos com o som [x]; e um aluno pronunciou a palavra ‘hacer’ no 
lugar de ‘cerrar’. 
 Na palavra ‘radical’ no título do texto, oito alunos pronunciaram correta-
mente; um aluno com o tepe, três com [x] e dois alunos não leram o título do texto. 
No entanto, na palavra ‘radical’ que aparece novamente no corpo do texto, cinco 
alunos pronunciaram corretamente; cinco com o tepe e quatro com [x]. 
 E, por último, na palavra ‘racimo’, seis a pronunciaram corretamente; qua-
tro a pronunciaram com o tepe e outros quatro com [x]. Os exemplos apresentados 
mostram que grande parte dos alunos ainda apresenta dificuldade na execução 
correta do fonema alveolar vibrante sonoro múltiplo /r/.

4.6. Fonema fricativo alveolar surdo /s/

 Na América Latina, os grafemas do espanhol “c” + “e” ou “c” + “i”; o gra-
fema “s” e o grafema “z” são pronunciados com o mesmo som: [s]. Para o falante 
de PB, como mencionamos anteriormente, é comum transformar /s/ em [z] (con-
soante fricativa alveolar sonora) em contextos de grafemas “s”, entre vogais e em 
sílabas com um segmento sonoro na sílaba seguinte, e “z”. 
 Conforme o Quadro 4, essa transferência é observada nesta pesquisa na 
leitura das palavras ‘a pesar’, ‘pusiera’, ‘catorce6’, ‘dolorosa’, ‘meses’, ‘veces’, 
‘presente’ e ‘quizá’.

6 As palavras 'catorce' e 'veces' foram incluídas na análise porque em PB as consoantes sublinhadas 
equivalem ao grafema “z” e à pronúncia [z].
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Quadro 4 – Pronúncia do “s”, “z” e “ce” pelos alunos de Letras

 

 
 Nota-se, a partir do Quadro 4, que nenhum dos alunos pronunciou equivo-
cadamente todas as palavras com [z]. No entanto, a única palavra do quadro que 
foi pronunciada corretamente com [s] por todos os participantes foi ‘veces’. Nessa 
palavra, tanto o “c” quanto o “s” foram pronunciados corretamente como [s]. O “s” 
marcador de plural também foi pronunciado corretamente por todos os participan-
tes na palavra ‘meses’. Isso mostra que esse morfema “s” em espanhol não parece 
representar um problema de pronúncia para o falante do português.
 Conforme pode ser observado no Quadro 4, dos 14 alunos, cinco pronun-
ciaram todas as oito palavras de forma correta, utilizando [s]. Os demais alunos 
variaram a pronúncia, utilizando às vezes [s] e às vezes [z]. 

PALAVRAS
A

LU
N

O

‘p
es

ar
’

‘p
us

ie
ra

’

‘c
at

or
ce

’

‘d
ol

or
os

a’

‘m
es

es
’

‘v
ec

es
’

‘p
re

se
nt

e’

‘q
ui

zá
’

1 [z] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

2 [s] [s] [s] [s] [z] [s] [s] [s]

3 [z] [z] [s] [s] [s] [s] [z] [s]

4 [s] [s] [z] [s] [s] [s] [z] [z]

5 [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

6 [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

7 [s] [z] [s] [z] [z] [s] [s] [s]

8 [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

9 [z] [s] [s] [s] [z] [s] [s] [s]

10 [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

11 [z] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [z]

12 [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

13 [s] [z] [z] [s] [s] [s] [s] [s]

14 [s] [z] [z] [s] [z] [s] [z] [z]
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 Os resultados mostram que pronunciar palavras com “z”, “ce”, “ci” e “s” 
ainda representa dificuldade aos acadêmicos, considerando que nove deles come-
teram desvios de pronúncia ao produzirem as palavras descritas acima.

4.7. Fonemas vocálicos

 Em espanhol, as vogais são sempre orais, mesmo que sejam seguidas por 
consoantes nasais. Além disso, diferentemente do português, não há vogais médias 
abertas. Estas são sempre fechadas (MASIP, 1998).
 Durante a análise da leitura do texto pelos estudantes de Letras, foi possível 
observar que houve a nasalização das vogais seguidas de consoantes nasais em 
palavras como ‘ciudadano’ (nos dois ‘as’) e a abertura completa da vogal /e/ trans-
formando-a em [ɛ] nas palavras ‘cefaleas’ (no segundo “e”) e ‘analgésicos’. Ainda, 
o fonema /o/ foi transformado em [ɔ], nas palavras ‘dolorosa’ (no terceiro “o”) e 
‘ojos’ (no primeiro “o”). 
 Na palavra ‘ciudadano’, os 14 graduandos nasalizaram as duas vogais “a”, 
não fazendo a abertura completa da vogal. Na palavra ‘analgésicos’, onze dos 14 
alunos realizaram a vogal [ɛ]. Na palavra ‘cefaleas’, quatro dos alunos produziram 
a vogal [ɛ] e três alunos pronunciaram outra palavra no lugar de ‘cefaleas’ (as pa-
lavras ‘cafaleas’ e ‘céfalas’, que não existem em espanhol).
 Já nas palavras com o fonema /o/ também ocorreu a abertura da vogal. Na 
palavra ‘dolorosa’, quatro dos 14 alunos realizaram [ɔ] na sílaba ‘ro’, e na palavra 
‘ojos’ seis dos 14 alunos realizaram [ɔ] na primeira sílaba. Nos fonemas vocálicos 
das palavras citadas no parágrafo anterior, três dos 14 graduandos não executa-
ram de forma correta nenhum dos fonemas vocálicos sob análise. Esses resultados 
mostram, portanto, a forte interferência do português como L1 na pronúncia de 
sons do espanhol como L2.
 No quadro 5, a seguir, agrupamos os desvios fonéticos cometidos na reali-
zação das vogais em espanhol pelos participantes da pesquisa. A presença de tais 
desvios na fala de cada aluno é indicada pela célula destacada em cor.
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Quadro 5 – Diferentes pronúncias dos fonemas vocálicos pelos alunos de Letras

4.8. Heterotônicos

 No texto lido pelos alunos, havia duas palavras cuja sílaba tônica era dife-
rente da sua correlata em português. Essas palavras heterotônicas eram ‘alguien’ 
(cuja sílaba tônica é a primeira) e ‘cerebro’ (cuja sílaba tônica é a segunda). 
 No quadro 6, a seguir, agrupamos os desvios fonéticos cometidos na reali-
zação da sílaba tônica em espanhol nas palavras heterotônicas pelos participantes 
da pesquisa. A presença de tais desvios na fala de cada aluno é indicada pela célula 
destacada em cor.
 

PALAVRAS
A

LU
N

O

‘ciudadano’ ‘analgésicos’ ‘dolorosa’ ‘cefaleas’ ‘ojos’

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Leu cafaleas

10

11 Leu céfalas

12

13

14 Leu céfalas
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Quadro 6 – Diferentes pronúncias para as palavras heterotônicas pelos alunos de Letras

 A grande maioria dos alunos não pronunciou corretamente ambas as palavras, 
embora ‘alguien’ seja bem recorrente em espanhol. Dos 14 alunos, 12 pronunciaram 
tal palavra equivocadamente, colocando a tonicidade na última sílaba, ‘alguien’. 
Dos 14 alunos, 13 pronunciaram ‘cerebro’ incorretamente, colocando a tonicidade 
na primeira sílaba à esquerda, formando uma proparoxítona, ‘cérebro’.
 Apesar de não ser um heterotônico, a palavra ‘racimo’, que é paroxítona 
em espanhol, foi incorretamente pronunciada como proparoxítona por oito dos 14 
alunos.  Chama a atenção esse desvio de pronúncia, pois a palavra não é acentuada 
graficamente. Talvez esse erro tenha sido causado pelo desconhecimento da palavra 
ou pela semelhança com a palavra ‘máximo’, do português.
 Exemplos de desvio de pronúncia nas palavras ‘alguien’ e ‘cerebro’ mostram 
que, talvez, os alunos participantes da pesquisa não estejam familiarizados com os 
heterotônicos e desconheçam que são palavras que se escrevem de forma semelhante 
ou igual em ambas as línguas, porém apresentam a sílaba tônica diferente.

PALAVRAS

A
LU

N
O

‘alguien’ ‘cerebro’

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A coleta de dados desta pesquisa não teria sido possível sem a participação 
e colaboração fundamentais dos graduandos do Curso de Letras. A escolha deste 
grupo de participantes foi feita com base na importância da sua formação, pois 
serão futuros professores e transmissores de conhecimento. Por isso, é primordial 
que se preocupem com a pronúncia correta dos fonemas do espanhol em geral.
 Em nenhum momento foi feita a correção direta dos sons produzidos pelos 
graduandos durante a gravação, pois todos permaneceram sozinhos durante sua 
realização. Tampouco houve compartilhamento dos desvios de pronúncia com os 
demais participantes ou com a professora titular da disciplina. O feedback foi dado 
individualmente aos estudantes, na forma de transcrição fonética das palavras se-
lecionadas e por eles lidas.
 Com esse feedback, o objetivo da pesquisa foi buscar uma conscientização 
e, talvez, uma futura autoanálise por parte dos graduandos de como está sua pro-
núncia. Deve partir deles, com a ajuda de seus professores, a busca pelo aperfei-
çoamento dessa habilidade oral. Quanto mais conhecimento os aprendizes tiverem 
sobre as diferenças de pronúncia entre a língua espanhola e a portuguesa, melhor 
será seu aproveitamento nas aulas de LE e seu desempenho como futuros profes-
sores da língua.
 O processo de aprendizagem de uma L2 é longo e inclui diversas questões 
pessoais como motivação, idade, contato com a L2, que não foram analisadas nesta 
pesquisa. Justamente pela proximidade em relação à sintaxe, à morfologia e à pro-
núncia do PB e da LE, o espanhol pode parecer, num primeiro momento, fácil de 
ser aprendido e falado. No entanto, a literatura sobre aquisição e ensino de L2 está 
repleta de descrições sobre as dificuldades com as quais os aprendizes se deparam 
ao tentar pronunciar os sons em uma língua estrangeira e justificativas contrastivas 
para tais dificuldades são bastante comuns (DECHERT; BRÜGGEMEIER; FUT-
TERER, 1984). Os dados coletados nesta pesquisa corroboram essa afirmação, 
pois mostram que a proximidade entre o espanhol e o português faz com que sejam 
necessárias explicações explícitas sobre diferenças fonológicas entre as línguas e 
muita prática oral por parte do aprendiz para que sua pronúncia se aperfeiçoe cada 
vez mais. A repetição oral em grupo é uma boa técnica para a prática da pronúncia 
em sala de aula, pois encoraja o aprendiz a ganhar autoconfiança, uma vez que está 
praticando em grupo, não havendo possibilidade de os aprendizes rirem daqueles 
que pronunciam errado (TEJEDA; SANTOS, 2014).
 Para reconhecer diferenças entre as línguas, o aprendiz de L2 precisa ter 
explicações explícitas por parte do professor, que precisa ter determinados co-
nhecimentos para ensinar pronúncia efetivamente (BRINTON, 2012). Entre eles, 
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destaca-se o conhecimento das regras de articulação, das ocorrências no discurso, 
da entoação, de acentos. Além disso, é necessário o conhecimento de fatores que 
influenciam seus estudantes na aquisição de características de uma nova língua, o 
que inclui o papel da transferência a partir da L1, e das prioridades pedagógicas, 
como estar disponível para tomar decisões sobre quais aspectos da pronúncia de-
vem estar focados, ou seja, quais características devem ser ensinadas e quando.
 Em sala de aula, diversas atividades devem ser utilizadas para observar a 
pronúncia dos aprendizes. Em LE, Celce-Murcia e Olshtain (2000, p. 328) suge-
rem que o aprendiz seja testado através de exercícios de gravação de diálogos, 
caso o professor queira observar a entoação em L2. Já a leitura de textos em voz 
alta é sugerida para observar a pronúncia das vogais, consoantes, sílabas tônicas, 
conforme foi feito nesta pesquisa. Além disso, segundo os autores, os grafemas 
que representam os fonemas de interesse podem ser grifados nos textos para que o 
aprendiz preste especial atenção na produção desses sons.
 Além da avaliação diagnóstica, os professores precisam considerar a me-
lhor forma de fornecer feedback contínuo, estabelecendo um clima saudável em 
sala de aula, onde individual ou coletivamente os alunos sejam encorajados a par-
ticipar. Além disso, o professor deve saber como projetar testes de sala de aula para 
medir a evolução dos aprendizes. Essas questões podem fazer com que a pronúncia 
tome o seu lugar legítimo ao lado do ensino das quatro habilidades, das questões 
de vocabulário e de gramática (BRINTON, 2012).
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Gisela e eu

Patrícia Rodrigues Barbosa

 Conheci a professora Gisela Collischonn em 1995 ou 1996,  cursando a 
disciplina de Fonologia. Tive o prazer de ser sua monitora em Produção textual 
e em Fonologia e, no ano seguinte, 1997, sua bolsista de iniciação científica pela 
FAPERGS. 
 Foram muitos os acontecimentos desde que a conheci: assisti à defesa de 
sua tese de doutorado, fomos ao CELSUL de “Floripa” para a minha primeira 
apresentação científica e, obviamente, para conhecer alguns lugares paradisíacos. 
Apresentei inúmeros trabalhos, sob sua orientação, em encontros, congressos e 
seminários, fiz mestrado e doutorado  com ela... Lembro, com carinho,  o IX salão 
de iniciação científica da  UFRGS, evento em que debutamos em 1997. Em 1998 e 
1999, fomos destaque na sessão, o que foi motivo de muita alegria para todos. 
 Além de ampliar o aspecto intelectual, em que incluo escrever bem, gostaria 
de destacar que a Gisela me ensinou a trabalhar em equipe, a ter bons olhos para 
ver as situações, a ser discreta e a pensar cientificamente sobre os fatos da língua. 
Isso se reflete até hoje e me garante o respaldo necessário nas instituições em que 
atuo. 
 A Gisela era também a paciência em pessoa. Dona de um humor inteligente 
e refinado, era perspicaz e sempre fazia a gente rir. Aquele seu jeito de boa 
moça cativava a todos. Depois do doutorado, nós nos distanciamos um pouco e, 
como não segui a carreira acadêmica,  nossos encontros passaram a  ser, então, 
encontros de  amigas. O último deles, um almoço, foi regado à comida árabe, boa 
conversa e muitas risadas, foi no verão 2015-2016, não me recordo exatamente da 
data, mas não esqueço do quão agradável foi. O jeito simples de ser, algo comum 
entre as grandes pessoas,  foi sua marca registrada, assim como foi um exemplo de 
professora, orientadora, amiga, mãe e, sobretudo, mulher à frente do seu tempo.
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 Estou muito feliz por ter escrito este artigo e por ele compor este livro 
em homenagem à Gisela. O escopo deste estudo é parte de um trabalho que 
começamos a pensar e produzir juntas. Há muito da Gisela nele: suas ideias, sua 
escrita, sua orientação, sua aluna... Não foi fácil retomá-lo sem ela, mas, por ela, 
foi prazeroso e desafiador. 
 É um prazer homenageá-la! Reunir seus ex-alunos, que tanto a admiram 
e sentem a sua falta, para tratar de temas que muito a interessavam; cultivar a 
semente do conhecimento e da pesquisa que ela semeou em todos nós; manter viva 
a sua memória.
 É um desafio homenageá-la! Escrever sobre tópicos de uma área que ela 
dominava, inspirava e era referência; escrever e não receber seus comentários 
sobre o texto; escrever e não contar com o seu aval; escrever e o resultado estar a 
sua altura.
 Gisela foi generosa conosco, compartilhou muito do que sabia com seus 
alunos e seus colegas. Sua generosidade rendeu frutos, nos uniu e permitiu que, 
com o apoio e o auxílio um do outro, nossos estudos prosseguissem.

Gisela está aqui

Laura Helena Hahn-Nonnenmacher
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 Foi em 2002, para minha sorte e por uma ajuda do destino, que, quando eu 
entrava no prédio administrativo do Instituto de Letras da UFRGS, a Professora 
Gisela Collischonn saía da sala do Departamento. Eu tinha sido sua aluna na 
disciplina de Fonologia e, naquele encontro, ela perguntou se eu gostaria de fazer 
parte de um de seus projetos de pesquisa. Eu sempre me interessei por Linguística 
e, principalmente, por Fonologia. Então minha resposta foi "sim". Eu falo em 
destino, porque nosso encontro aconteceu exatamente no último dia que ela tinha 
para indicar o bolsista. A partir daquele momento, começamos a trabalhar com os 
padrões de acento na poesia brasileira.
 Já naquele dia, me admirei com a sua excelente memória, pois ela preencheu 
todo o formulário, com meu nome completo, sem me perguntar um dado. Isso 
quer dizer que ela lembrava não só do meu nome, mas dos meus sobrenomes, que 
não são tão comuns assim. Com os passar dos anos, fui comprovando a primeira 
impressão que tive sobre sua memória: ela falava sobre autores, obras e anos de 
publicação com a maior naturalidade. Além disso, sempre me admirei também 
com sua inteligência e sua generosidade raras.
 A partir desse primeiro projeto, foram mais de dez anos trabalhando 
juntas e eu aprendendo sempre, nos últimos anos à distância. Desde o início, 
nunca apresentei trabalho ou publiquei um texto sem antes saber a sua opinião. 
Essa troca era muito importante para mim, porque a Gisela trazia sempre ótimas 
sugestões e orientações.
 Concluímos um TCC, uma dissertação e uma tese, além de outros projetos. 
Como orientadora, Gisela sempre foi cuidadosa, dedicada e paciente. Sempre que 
eu chegava para a reunião ansiosa por não conseguir concluir alguma tarefa, ela 
tinha um sorriso que já acalmava e uma palavra de alívio, mostrando que tudo 
poderia ser resolvido. Suas palavras eram sempre sábias e tornavam tudo tão 
simples! Sinto muita falta também do seu incentivo. Normalmente, ela acreditava 
mais em mim do que eu mesma, inclusive na época em que comecei a me dedicar 
a concursos.

Como ficar sem as palavras sempre 
sábias de Gisela Collischonn?

Juliana Escalier Ludwig Gayer
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 O último email que a Gisela me enviou foi uma lista de sugestões de 
artigos que poderiam ser produzidos a partir da minha tese; e, como sempre, 
foram sugestões excelentes e que estou em fase de conclusão. Mas como publicar 
qualquer texto sem antes pedir a opinião dela?
 Eu ainda tinha vários planos para nossos trabalhos. Gostaria de chamá-
la para vir a Salvador, gostaria que minhas bolsistas tivessem a oportunidade de 
conhecê-la, mas infelizmente o tempo foi curto para tudo o que eu tinha planejado. 
Agora ficamos com as memórias, o exemplo de profissional e seus registros 
escritos. A Fonologia e a Linguística como um todo saem perdendo, porque, com 
certeza, muitos outros projetos e análises interessantes para a área ainda estavam 
por vir. Saem perdendo também todos que conviviam com ela, pois ficamos órfãos 
da professora, da orientadora e da amiga.
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 Gisela Collischonn nos deixou na linda manhã de outono desta quarta-
feira, 15 de junho, em Porto Alegre, muito jovem, com pouco mais de 50 anos. 
Foi vencida, não sem muita luta, por um câncer violento, cujo tratamento, em sua 
fase mais recente, a maltratou demais. Um anjo me levou até ela na noite anterior. 
Tive o privilégio de vê-la em seu último embate contra a falência física. Queria 
conversar naquela nossa batida usual. Fez perguntas e até sorriu, com pouca 
força para mover os lábios.
 Minha colega e amiga mais querida tornou-me, em diferentes aspectos, 
uma pessoa melhor. Nunca vou poder recompensá-la por isso. Gisela tinha uma 
leveza que contrastava com meu peso. Isso fazia de nós muitas vezes uma espécie 
de iambo. É bem verdade que noutras tantas vezes subvertíamos tudo e nos 
convertíamos num troqueu – e talvez por isso mesmo, por termos aprendido a 
flexibilizar nossas posições, nos amássemos tanto. 
 Era generosa. Profundamente generosa. Sábia. Profundamente sábia. 
Sensível. Profundamente sensível. Gisela olhava igualmente para uma pessoa com 
muitos títulos e para um estudante de início de curso. Interessavam-lhe as ideias, 
e estabelecia relações entre as diferentes ideias com destreza invejável. No meio 
disso tudo, sentia. E expressava seu sentimento com a timidez desajeitada dos 
artistas. Sim, a arte foi sempre parte essencial de sua vida e se casou lindamente 
com a fonologia que praticou. 
 Seu sorriso largo acolhia as pessoas. Estava aberta a elas, porque sua 
personalidade era forjada sobre uma matriz de ciência e amor, o que não lhe 
permitia, de partida, conceder qualquer espaço a preconceitos. 
 Gisela conduziu competentemente sua vida profissional. De um jeito 
germanicamente flexível, fez muitas coisas com absoluto êxito em sua história 
no Instituto de Letras da UFRGS e além dele: foi professora exemplar, chefe 
de departamento, coordenadora de nosso PPG, atuou em inúmeras comissões, 
pesquisou, orientou, publicou nacional e internacionalmente, criou comigo 
um produtivo grupo de estudo e pesquisa – o nosso “Círculo” –, foi líder em 

Difícil pensar em ritmo longe 
de tua métrica

Luiz Carlos Schwindt
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associações regionais e nacionais de Linguística, organizou eventos. Nunca se 
considerou pronta, nem por um momento, apesar de sua boa autoestima. Isso 
fez toda a diferença. Sua produção representa hoje contribuição definitiva nos 
estudos de fonologia do português. Não se cogita falar em sílaba ou acento – pra 
ficar apenas em suas duas grandes especialidades – sem mencionar seu nome.
 Seu maior legado, porém, por incrível que pareça, não está na Linguística. 
Está na bela família que constituiu e nos amigos que pra sempre conquistou. 
Lucinha, sua menina, é linda como ela, inteligente e sensível como ela, sabe de 
música e de Letras como ela, e amadureceu por duras penas nesses três últimos 
doloridos anos. Com o marido, Manuel, nutria um amor de namorados, bonito 
demais de se ver. Um dependia do outro numa sintonia fina, admirável. Com os 
amigos, funcionava como uma espécie de “porto seguro”. Perto dela se sabia que 
era mais difícil errar, e que, mesmo errando, tudo podia ser consertado. 
 Gisela nos deixa. Me desculpem o egoísmo, me deixa. É que dividimos 
muito: da sala de trabalho, passando pelos inúmeros textos que escrevemos juntos, 
pela partilha de alegrias e tristezas, até as longas conversas sobre os detalhes de 
seu tratamento. Penso em como ela me consolaria agora. Possivelmente ficaria 
comigo até o Alexandre chegar. Me receitaria algum remedinho ou me ensinaria 
uma técnica qualquer para aplacar a dor, porque era também meio curandeira. 
Me diria "já volto", mesmo que fosse demorar. E não alimentaria exageradamente 
o meu choro pra não me mimar além da conta. 
 Quero ficar assim, Giselinha: anestesiado pelo unguento da convicção de 
nosso reencontro. E, sei que não te importas, quero dividir esse unguento com 
todos os que, como eu, tiveram suas vidas tocadas por tua inesquecível existência. 

Texto publicado no Facebook (https://www.facebook.com/notes/
luiz-carlos-schwindt/dif%C3%ADcil-pensar-em-ritmo-longe-de-tua-

métrica/10202004761918830/) em 15/06/2016.
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