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RESUMO 

 

 

 

O fenômeno que nos propomos a analisar neste trabalho é o acento do português 
brasileiro (doravante PB) que, segundo Câmara Júnior (1970, p. 63), se caracteriza 
como “uma maior força expiratória, ou intensidade de emissão, da vogal de uma 
sílaba em contraste com as demais vogais silábicas”. O objetivo geral deste trabalho 
é discutir os critérios que definem o padrão acentual do português brasileiro. Para 
alcançar esse objetivo, desenvolvemos um trabalho baseado em dados previamente 
levantados pelos diversos estudos já existentes no Brasil. Entendemos não ser 
necessário levantar mais dados, uma vez que já há estudos de variação com 
resultados confiáveis que servem para apoiarmos nossa tese, segundo a qual o 
acento primário do português brasileiro é livre, variável (na subjacência), 
imprevisível, portanto, não pode ser previsto por qualquer regra ou restrição salvo se 
se lançar mão de estipulações, o que termina por gerar grande sobrecarga à 
Fonologia Métrica. Rejeitamos a Fonologia Métrica tal como constituída atualmente 
por essa teoria tratar o acento primário como secundário e o acento secundário 
como primário, o que gera resultados imprecisos, pouco confiáveis porque os 
critérios adotados por essa teoria – sensibilidade ao peso e adoção de um tipo de pé 
como o caracterizador do acento do português brasileiro - parecem não ser 
adequados para a análise desse sistema. Postulamos que o acento primário seja 
tratado como primário, tal como defende a Teoria do Acento Primário Primeiro – PAF 
–, proposta por van der Hulst (1997, 2006), que é a teoria norteadora deste trabalho. 
Segundo a PAF, dois são os critérios necessários para a localização do acento 
primário: a sílaba especial e o domínio. Essa teoria entende por sílaba especial 
aquela que recebe uma marca lexical – motivada diacronicamente ou por ser um 
empréstimo. Quanto ao domínio, este compreende as duas últimas sílabas da borda 
(direita ou esquerda), sendo, nesse caso, a extrametricidade opcional. Nesse ponto, 
discordamos da abordagem proposta por van der Hulst por postularmos a ampliação 
de duas para três sílabas próximas à borda direita – a janela de três sílabas é 
perfeitamente previsível pela Fonologia Métrica, com a diferença que, para essa 
teoria, a terceira banda dessa janela é sempre fechada.  
 
 
Palavras-chave: acento primário, acento livre, Teoria do Acento Primário Primeiro. 
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ABSTRACT 
  
                                                   
 
 
The phenomenon that we propose to analyze in this work is the accent of the 
Brazilian  Portuguese (based on PB), according to Câmara Júnior (1970, p. 63), it is 
characterized as “a greater inspiration power, or the emission intensity, of the vowel 
of a syllable in contrast with other vowels”. The general objective of this work is to 
discuss the criteria which define the Brazilian Portuguese accent pattern. In order to 
achieve that goal, a work was carried out based on data previously taken in several 
studies there are in Brazil. We understand that it is not necessary to take more data, 
as long as there are variation studies with true results which are worth to support our 
thesis and according to it, the primary accent of the Brazilian Portuguese is free, 
variable (on the edges), unpredictable, therefore, it can not be predicted by any rule 
or restriction unless stipulations are considered, what ends up bringing much stress 
to the Metrical phonology. We decline the Metrical Phonology as it is constituted 
nowadays for that theory consider the primary accent as secondary and the 
secondary as primary, what brings inaccurate results, not trustable enough because 
the criteria used in that theory – sensitivity meaningful to a sort of support what 
characterizes the Brazilian Portuguese accent – seem not to be appropriate to an 
analysis of that system. We postulate that the primary accent is considered as 
primary, as states the First Primary Accent Theory – PAF – proposed by van der 
Hulst (1997, 2006), that is the guiding of this work. According to the PAF, there are 
two necessary criteria for placing the primary accent: the special syllable and the 
dominium. Based on that theory the special syllable is the one which gets a lexical 
mark – motivated for getting that feature. Concerning the dominium, this involves the 
two last syllables (right to left), being, in this case, an optional extra metrical fact. In 
that point, we disagree with the approach proposed by van de Hulst for we postulate 
the enlargement from two to three syllables next to the right end – the group of three 
syllables is perfectly predictable by the Metrical Phonology, with a difference from 
that theory, so that the third part of that group is closed. 
 
 
Key words: primary accent, free accent, First Primary Accent Theory. 
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QUADRO DE CONVENÇÕES UTILIZADAS NESTA TESE 
 

SÍMBOLO CONVENÇÃO 

Σ Sílaba 

Σ Pé métrico 

H  Heavy (sílaba pesada) 

l  Light (sílaba leve) 

w  Weak (elemento fraco do pé) 

s  Strong (elemento forte do pé) 

SPE (The) Sound Pattern of English  

PAF Primary Accent First Theory) Teoria da 
Atribuição do Acento Primário Primeiro 

PA Português arcaico 

PB Português brasileiro 

FGT Fonologia Gerativa Tradicional 

FGN Fonologia Gerativa Natural 

TO/OT Teoria da Otimidade 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O fenômeno que nos propomos a analisar neste trabalho é o acento do 

português brasileiro (doravante PB) que, segundo Câmara Júnior (1970, p. 63), se 

caracteriza como “uma maior força expiratória, ou intensidade de emissão, da vogal 

de uma sílaba em contraste com as demais vogais silábicas”.  

A concepção da função contrastiva do acento de Câmara Júnior (1970) é 

sucedida, na linha do tempo, pela teoria do acento elaborada por Garde (1972), que 

é a primeira tentativa de descrever e classificar os padrões acentuais das línguas 

naturais de forma a prover fundamentos para uma ciência do acento ou acentologia.  

No que tange ao estudo do acento do PB, é um consenso entre os estudiosos 

o fato de este incidir sobre as três últimas sílabas e esse conhecimento é assinalado 

desde Fernão de Oliveira (1536), porém foi Câmara Júnior (1970) o primeiro a 

afirmar que o acento é distintivo e, consequentemente, imprevisível. A partir de 

Câmara Júnior, autores como Bisol (1992; 1994), Lee (1995) e Massini-Cagliari 

(1995), por exemplo, têm apresentado propostas de análise a fim de refutar a 

hipótese da imprevisibilidade do acento em PB. 

Apesar de já haver um considerável número de trabalhos abordando o padrão 

do acento primário do PB, o assunto é de extraordinária complexidade a ponto de 

não haver resultado consensual entre os estudiosos. Há pesquisadores que utilizam 

o aparato teórico da Fonologia Métrica para afirmar que o acento do português 

brasileiro se enquadra no molde trocaico, como Bisol (1992), e Massini-Cagliari 

(1995) por exemplo.  

Há outros autores, como Lee (1995), que se utilizam da Fonologia Métrica e 

também da Fonologia Lexical para afirmar que o acento é de natureza morfológica.  

Contudo, como os próprios autores reconhecem, as teorias fonológicas não 

conseguem explicar satisfatoriamente a complexidade do nosso padrão acentual – 

na verdade, muitas das explicações de que os autores lançam mão são construtos 

teóricos que ainda carecem de comprovação prática (como afirmam por exemplo, 

Magalhães, 2004; Ferreira Neto, 2001, 2007). 

 Diferentemente de outras línguas como o latim (em que o acento incide na 

penúltima ou na última sílaba), o tcheco (em que o acento só pode cair na primeira 

sílaba), o francês (em que o acento é oxítono), o sistema acentual do PB é livre, 
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porque não há obrigatoriedade de as palavras se enquadrarem em algum tipo de 

padrão acentual, como as paroxítonas, que são a grande maioria em PB – muitas 

palavras paroxítonas se tornam oxítonas ou proparoxítonas.  

 Ao longo da história, na passagem do latim vulgar para o português, há 

registro de várias palavras latinas que possuíam o padrão paroxítono – o preferido 

daquela língua – e se converteram em um padrão diferente deste, como por 

exemplo ‘mala > má, pan’tanu > pântano. 

 De igual modo, esse mesmo fenômeno se verifica no PB, em que uma 

palavra como para, paroxítona, alterna ou evolui para pra / pa, ou hieroglifo, 

paroxítona, que alterna com hieróglifo, ou /’paktu/ que se transforma em /’pakitu/. 

Logo, a questão central, o critério definidor do padrão acentual, deve 

considerar essa não obrigatoriedade. Uma vez que parece que todas as abordagens 

métricas têm falhado na construção de uma regra ou estipulação de uma restrição 

que explique o padrão acentual do PB, propomos a tese de que esse padrão é não-

métrico.  

A análise não-métrica, tal como concebida por van der Hulst (1997, 2006), 

considera que o acento primário não é determinado por uma estrutura rítmica, 

portanto, não é possível prever com exatidão em que lugar ele se assenta, a única 

previsão estipulada com sucesso é aquela que determina as três últimas sílabas da 

margem direita como o seu domínio e lugar de pouso, sem precisar contar com a 

possibilidade de uso da extrametricidade.  

Algumas questões norteiam este trabalho, as quais são descritas da seguinte 

maneira: 

* Qual o papel da (in)sensibilidade à quantidade na análise acentual? Essa 

questão pode ser desdobrada com a pergunta: qual o papel desse parâmetro na 

atribuição do acento do PB? 

* É o acento primário previsível quanto ao lugar de sua atribuição? 

* É possível prever com sucesso a localização exata do acento primário sem 

usar qualquer tipo de estipulação? 

* Qual a vantagem de uma abordagem do tipo top-down para a análise 

acentual do PB? 

Além dessas questões, também declaramos que objetivo geral deste trabalho 

é discutir os critérios que definem o padrão acentual do português brasileiro. Para 

alcançar esse objetivo, desenvolveremos um trabalho baseado em dados 
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previamente levantados pelos diversos estudos sobre o acento existentes no Brasil. 

Entendemos não ser necessário levantar mais dados, uma vez que já há estudos de 

variação com resultados confiáveis que servem para o nosso intento.  

Neste trabalho, assumimos o conceito de variação em que todas as formas 

variáveis se encontram no léxico, tal como postulado por van Oostendorp (2005). 

Adotamos esse conceito porque, em algum momento, as principais propostas de 

análise do acento do português brasileiro (cf. BISOL, 1992; LEE, 1995; MASSINI-

CAGLIARI, 1995) apelam para a variação a fim de argumentar que formas marcadas 

– como homem – se realizam no português não-padrão como formas não-marcadas 

– como homi. Ao invés de aplicar a extrametricidade à forma marcada, nós optamos 

por considerar ambas as formas, independemente da formação de tipos de pés.    

A fim de levar a cabo nossos propósitos neste trabalho, dividimos seu 

conteúdo dentro da seguinte estrutura: 

No capítulo I, fazemos um levantamento histórico dos principais modelos 

teóricos modernos e o respectivo tratamento fonológico que dão ao acento primário. 

Apreciamos primeiramente o modelo desenvolvido por Chomsky e Halle (1968) em 

sua obra clássica The Sound Pattern of English, na qual declaram ser o acento um 

traço distintivo pertencente às vogais e que se aplica ciclicamente, produzindo 

acentos n-ários. Em seguida, abordamos o modelo da Fonologia Métrica iniciado por 

Liberman e Prince (1977) aperfeiçoado por Halle e Vergnaud (1987) e também por 

Hayes (1991; 1995), para quem o acento deixa de ser uma propriedade das vogais e 

passa a ser encarado como um fenômeno oriundo da estrutura relacional entre as 

sílabas, rotuladas de fortes e fracas, subordinadas hierarquicamente a constituintes 

mais elevados, como os pés métricos e as palavras fonológicas. Além da Fonologia 

Métrica, também registramos o modelo de análise da Fonologia Lexical.  

É importante compreendermos o cerne da proposta métrica e das demais 

propostas de base gerativa porque duas das principais propostas de análise do PB, 

a de Bisol (1992) e a de Lee (1995), são orientadas por esses modelos – o métrico e 

o da Fonologia Lexical – motivo por que encerramos esse capítulo com a análise 

desses dois autores.  

No capítulo II, expomos a hipótese do acento livre, primeiramente defendida 

por Câmara Júnior (1970), contudo, ao contrário desse autor, não utilizaremos a 

abordagem estruturalista para nosso trabalho devido ao fato de essa orientação não 

possuir um aparato teórico tão bem desenvolvido e que nos permita considerar 
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todas as nuanças que envolvem esse fenômeno fonológico como, por exemplo, as 

teorias gerativistas o fazem; por outro lado, julgamos ser mais proveitoso adotar uma 

teoria ancorada em abordagens gerativistas, como a Teoria da Atribuição do Acento 

Primário Primeiro desenvolvida por van der Hulst (1997, 2006), na qual esse autor 

afirma que a fixação do acento primário deve se dar bem antes que a fixação do 

acento secundário – em outras palavras, que o acento primário seja de fato 

considerado primário e o secundário, como secundário.   

Nas seções abertas neste capítulo, demonstraremos que a hipótese do 

acento livre para a análise do acento primário do PB mostra-se perfeitamente 

adequada quando utilizamos os moldes estabelecidos por van der Hulst.  

No capítulo III, apresentamos uma análise do acento primário do português 

brasileiro nos moldes da hipótese do acento livre tal como concebida pela Teoria da 

Atribuição do Acento Primário Primeiro (VAN DER HULST, 1997, 2006).  

Por fim, apresentamos as considerações finais. 
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CAPÍTULO I – O ESTUDO DO ACENTO PRIMÁRIO SEGUNDO GARDE (1972) E 

OS GERATIVISTAS  

 

 

Introdução 

 

 

Neste capítulo, abordaremos as hipóteses que norteiam os trabalhos sobre o 

acento e suas propriedades; em seguida, faremos uma descrição da proposta de 

Garde (1972), o primeiro autor a propor diretrizes para a criação de uma ciência do 

acento – acentologia; em seguida, exporemos a visão gerativista linear proposta por 

Chomsky e Halle (1968) e a visão também gerativista, porém, não-linear proposta 

pela Fonologia Métrica e seus principais representantes. 

 

 

1.1 O Acento Segundo as Abordagens Modernas 

 

 

1.1.1 As Hipóteses do Acento 

 

 

 Há 3 hipóteses pelas quais os estudos do acento são orientados nos tempos 

modernos: a hipótese do acento livre, primeiro defendida por Camara Júnior (1970), 

e as hipóteses do molde trocaico e do acento morfológico, sendo essas últimas 

formuladas no âmbito do gerativismo e cujas análises pressupõem a previsibilidade 

do acento. Vejamos cada uma: 

 

a) A hipótese do acento livre:  

 

Como o nome indica, sugere que o acento possa cair livremente sobre uma 

das três últimas sílabas das palavras do português brasileiro. A tese de que o acento 

primário em português é definido lexicalmente foi primeiro defendida por Camara 

Júnior (1970), que se baseia nas idéias estruturalistas de Trubetzkoy (1970 [1939]). 

Segundo Câmara Júnior (1970), uma vez que o acento é definido lexicalmente, não 
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é possível prever em que sílaba ele cairá e nem definir qualquer tipo de regra para a 

sua atribuição.  

Ao longo dos anos, o modelo estruturalista1 de Câmara Júnior (1970) foi 

abandonado e outras propostas de análise do acento foram desenvolvidas, como 

por exemplo a de Bisol (1992) e a de Lee (1995), baseadas em modelos métricos. 

Contudo, a hipótese do acento livre ainda sobrevive, mas sob a orientação de 

pressupostos de modelos teóricos modernos.  

 

b) A hipótese do molde trocaico:  

  

No momento, é a que possui mais adeptos. Desde o início do século XX, 

Michaelis de Vasconcelos (s/d [1911]) introduziu a idéia de que o ritmo trocaico da 

língua portuguesa seja uma continuação do padrão rítmico latino, do qual herdou.  

 Segundo essa concepção, o acento é atraído pelo peso silábico e pode incidir 

sobre uma das três últimas sílabas, necessariamente formadas por rima ramificada. 

Por outro lado, se não há sílabas pesadas, então o acento repousa sobre a 

penúltima sílaba. Para os seguidores dessa hipótese, o grande problema consiste 

em explicar o padrão proparoxítono, palavras que recebem o acento na penúltima 

sílaba do radical. Para solucionar esse problema, autores como Bisol (1992) e 

Massini-Cagliari (1995) utilizam a extrametricidade. 

 

c) A hipótese do acento morfológico: 

  

De acordo com essa orientação, a estrutura morfológica da palavra é o fator 

mais importante para a atribuição do acento. Assim sendo, o acento é atraído pela 

última vogal do radical, ficando de fora a vogal temática. 

Tal como a hipótese do molde trocaico, os adeptos do acento morfológico 

(LEE, 1995; MATEUS, 1982) também se deparam com as dificuldades em explicar 

as palavras proparoxítonas não derivadas, uma vez que esse padrão acentual não 

possui regras. A solução encontrada por Lee (1995), que é o principal representante 

dessa linha de raciocínio para o PB, é o recurso à extrametricidade.  

                                                 
1
 É preciso reconhecer que Camara Júnior não apresentou nenhuma proposta específica de análise 

do acento, ele apenas tratou de descrever o acento como parte da estrutura gramatical do PB, assim 
como vários outros fenômenos por ele descritos. 
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1.1.2 As Propriedades do Acento 

 

 

Câmara Júnior (1970) propõe a hipótese do acento livre para o português 

brasileiro e atribui-lhe algumas propriedades ou funções baseado em Trubetzkoy, 

como a função culminativa, a demarcativa e a distintiva. 

A propriedade culminativa se caracteriza pelo fato de o vocábulo possuir um 

único acento que se localiza em uma sílaba cuja saliência sobressai sobre as 

demais. Assim sendo, uma palavra como paralelepípedo, por exemplo, possui uma 

sílaba saliente que a distingue das outras 6. 

A função demarcativa, como o nome já sugere, permite que o ouvinte seja 

capaz de discernir onde começa e onde termina um vocábulo pertencente a uma 

determinada cadeia sonora da fala. Segundo Câmara Júnior (1970, p. 65), um 

recurso utilizado para a efetivação da demarcação vocabular é a pausa, que “só 

auxilia a delimitação do vocábulo na circunstância muito relativa de que, de um 

grupo de força a outro, é preciso se chegar ao fim de um vocábulo para haver 

pausa.” 

Por último, a função distintiva pode ser verificada em pares como cáqui e 

caqui, em que os vocábulos possuem significações diferentes e, de acordo com 

Câmara Júnior (1970, p. 64-5), em um processo gramatical através do qual podemos 

distinguir alguns padrões morfológicos como rótulo (substantivo, proparoxítono) 

versus rotulo (verbo, paroxítono).  

 

 

1.2 O Acento Segundo Garde (1972) 

 

 

Garde (1972) rejeita a tese de que o acento seja considerado um traço 

distintivo pertencente às vogais, como postulavam Chomsky e Halle (1968), pois, se 

assim fosse, o acento deveria funcionar da mesma forma que os demais traços 

segmentais, ou seja, deveria ser dotado de uma característica capaz de distinguir 

determinado segmento dos demais existentes em uma língua particular.  

Para Garde (1972), a possibilidade de considerar o acento como um traço 

distintivo pode existir, ainda que esporadicamente, nas línguas cujo sistema acentual 
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pode ser classificado como livre pois, uma vez que ele seja imprevisível quanto ao 

local da sua fixação na palavra, pode assumir uma função distintiva de modo a criar 

pares mínimos como os assinalados por Câmara Júnior (1970) como em cáqui (cor 

de poeira) e caqui (fruta), sábia x sabia x sabiá etc. 

Porém, ainda segundo Garde (1972), em línguas em que o acento é 

previsível, ou seja, incide sempre sobre uma determinada sílaba – daí ser chamado 

de fixo, previsível –, de modo algum ele pode ser considerado um traço distintivo 

exatamente por não ser possível a formação de pares mínimos opositivos como os 

que ocorrem em línguas de padrão acentual livre.  

Como exemplo de línguas cujo padrão acentual é fixo, Garde (1972) cita o 

francês, o tcheco e o polonês; o russo e o italiano são exemplos de padrão acentual 

livre. Para o primeiro tipo de padrão, o autor afirma que o acento é fixado sobre a 

sílaba inicial (como o tcheco), a penúltima (como o polonês), a final (como o francês) 

e assim por diante, ou seja, não importa em que sílaba o acento caia, mas importa 

que sempre haverá uma delimitação prévia da sílaba, uma unidade fonológica que 

tem a propriedade de delimitação sem que isso implique considerar “o significado e 

a segmentação em unidades significativas”. (GARDE, 1972, p. 23) 

A sílaba é vista como uma unidade acentuável, mas não é a única, pois, 

segundo Garde (1972, p. 23),  

 
Contudo, em um pequeno grupo de línguas, a unidade acentuável 
não é a sílaba, mas a mora. A noção de mora se aplica às línguas 
nas quais pode haver mudança de acento não apenas de uma sílaba 
a outra, mas também de uma parte de sílaba a outra. Diz-se que uma 
mora é toda a parte da sílaba capaz de receber acento por si mesma.  

 

Além das unidades acentuáveis, o autor reconhece também as unidades 

acentuais, que compreendem um domínio maior que o morfema e menor que a 

frase, ou seja, algo próximo ao conceito de palavra, mas afirma que nem sempre 

essa correspondência se verifica. A título de exemplo, Garde (1972, p. 24) cita os 

pares em francês abaixo: 

 

a) Enf’ants, admir’ez, Vers’ailles: em que há três palavras – que 

correspondem a três unidades acentuais – e três acentos possíveis; 
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b) Lês enf’ants adm’irent Le château de Vers’ailles: em que há sete palavras e 

apenas quatro acentos possíveis. 

 

Garde (1972, p. 24-5) reconhece que há outra unidade significativa além da 

palavra mas que, na impossibilidade de defini-la, reserva-se apenas a reconhecê-la. 

Portanto, para Garde há unidades acentuáveis, ou seja, candidatas a portar o 

acento, que podem ser as sílabas ou as moras; e há unidades acentuais, ou seja, 

que obrigatoriamente portam o acento e podem ser palavras ou uma unidade ainda 

maior.  

Anos mais tarde, surge a Fonologia Prosódica, que vai se ocupar exatamente 

dos domínios não explorados por Garde, definindo-os como domínios cujo interior é 

dotado de proeminências que se definem em outros níveis. Mais à frente, 

detalharemos a proposta da Fonologia Prosódica a fim de esclarecer melhor essa 

matéria. 

De volta a Garde (1972), esse autor acredita que o acento tem como 

propriedade a função contrastiva – o contraste é obtido a partir do confronto de 

pontos sucessivos de uma sequência em um plano sintagmático, diferentemente do 

que ocorreria se a função fosse distintiva, como pensavam Chomsky e Halle (1968), 

cujas oposições se verificam em um plano paradigmático.  

Explicando melhor a diferença entre essas duas funções, Garde (1972, p. 20) 

afirma: no plano paradigmático, podemos verificar oposições distintivas que nos 

permitem confrontar os segmentos em palavras diferentes, como em bere, em que o 

primeiro segmento é oral, oclusivo, labial e sonoro, em oposição a outras palavras 

cujo primeiro segmento não possui esses traços, como em pere, nere, cere, vere. No 

plano sintagmático, uma unidade acentuável dever ser escolhida dentre as demais a 

fim de portar o acento de tal modo que, dentro de uma mesma sequência de sílabas 

em uma palavra, uma será acentuada e contrastará com as demais, não 

acentuadas.  

O estudo do acento, na visão de Garde (1972, p. 21), deve contemplar: 

 

a) A delimitação das unidades acentuáveis – sílabas ou mora – por meio de 

critérios fonológicos. 
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b) A delimitação das unidades acentuais – as palavras – em cujo domínio se 

forma o contraste acentual. 

 

c) A delimitação do “posto” do acento, ou seja, a determinação do lugar, da 

sílaba que deve recebê-lo.  

 

Seguidas essas etapas e uma vez fixado o acento em uma determinada 

palavra, é possível identificar procedimentos acentuais positivos e negativos. Os 

positivos visam a contribuir para a caracterização de uma sílaba acentuada. Eles se 

materializam em particularidades fonéticas, via de regra, como a intensidade, a 

altura e a duração a fim de contrastar a sílaba acentuada com as demais.  

Se esse tipo de procedimento acrescenta traços à sílaba acentuada, por outro 

lado, os negativos os retiram das não acentuadas, também com o propósito de 

contribuir para a diferenciação entre não acentuadas e acentuadas. Como exemplo 

de acentuação negativa, podemos citar alguns morfemas átonos portugueses que 

rejeitam o acento, como –geno, -gero, -logo, -fero e tantos outros que inviabilizam a 

ocorrência da fixação do acento em seu domínio, por isso mesmo são chamados por 

alguns autores de acento-repelentes (cf. GARDE, 1972).   

 

 

1.3 O Acento Segundo a Concepção Gerativista 

 

 

1.3.1 A Fonologia Linear de Chomsky e Halle  

 

 

 O modelo de análise fonético-fonológica proposto por Chomsky e Halle (1968) 

foi apresentado na obra The Sound Pattern of English (SPE), em que os autores 

afirmam que os falantes de uma determinada língua possuem duas formas distintas 

de representar o léxico dessa língua: uma representação fonológica, que encerra 

informações distintivas e que se situa num nível mais profundo; e uma 

representação fonética, superficial, que decodifica o sinal da fala e representa a 

forma como ele se realiza. 
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 Em síntese, os autores afirmam que os itens lexicais gerados pela gramática 

possuem uma representação mental que sofre os efeitos das regras fonológicas que 

geralmente mudam essa forma subjacente e a transformam numa forma superficial, 

ou seja, a forma como a palavra se realiza. 

 Quanto ao acento, este é concebido como um traço binário que se apresenta 

como [+ acento] e [- acento] e é aplicado sobre as vogais, que são as unidades 

fonológicas que podem recebê-lo. 

 Uma outra característica do modelo de Chomsky e Halle (1968) diz respeito 

ao fato de o fonema manter uma relação de um para um (relação de bijectividade) 

com o feixe de traços que o compõe – o que significa dizer que havia impedimento 

de esses mesmos traços se espraiarem para um outro fonema e que, se um 

determinado fonema sofresse apagamento, com ele também seria apagada toda a 

matriz de traços que o compunham. 

Assim, em uma palavra, a vogal que recebe [+ acento 1] é a vogal portadora 

da maior proeminência da cadeia que forma essa palavra. Portanto, essa maior 

proeminência coincide com a atribuição do acento primário. Do mesmo modo, a 

vogal rotulada como [+ acento 2] é tida como menos proeminente que a principal, 

porém mais proeminente que o segmento que portar o traço [+ acento 3] e assim por 

diante. 

 Segundo Chomsky e Halle (1968), a atribuição acentual ocorre em 

conformidade com as propriedades cíclicas do acento de forma que o rótulo [+ 

acento 1] seja aplicado sempre à vogal mais saliente da cadeia em cada ciclo, o que 

pode provocar um rearranjo na passagem de um ciclo para outro porque em cada 

um deles a regra de atribuição do acento é reaplicada sucessivamente.  

 A título de exemplo, consideremos a expressão pode falar, abaixo: 

 

1° ciclo: 

 # pode # 

    1   2  

# falar # 

   2  1 

 Nesse contexto, (#) simboliza o limite de cada palavra; o numeral 1 

representa a vogal mais proeminente, que porta o acento principal; e 2, a vogal 
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menos proeminente. Na passagem para o segundo ciclo, ocorre o seguinte 

rearranjo: 

 

2° ciclo: 

## pode # falar ## 

     2   3     3   1 

  

Como podemos observar, as vogais detentoras do rótulo 3 são menos 

proeminentes do que a portadora do rótulo 2, que é menos proeminente que a 1. Um 

outro exemplo é dado com o par bola/bolinha: em  

 

# bola # 

    1  2 

 

a vogal mais proeminente é assinalada com o número 1; mas, se a essa palavra for 

acrescentado um morfema derivativo, de modo que resulte em bolinha, nesse novo 

ciclo há uma reaplicação da regra acentual de sorte que agora o acento principal 

recai na vogal i, que vai receber a marca [+ acento 1]:  

 

2° ciclo: 

# bolinha # 

    2  1  3 

  Considerando que as informações mapeadas na representação dos padrões 

acentuais de uma determinada estrutura se relacionam com a estrutura morfo-

sintática dessa estrutura, podemos concluir que a atribuição do acento, segundo 

Chomsky e Halle (1968), é infinita, o que provoca a criação de acentos inexistentes. 

 Por outro lado, alguns anos mais tarde, a partir dos trabalhos de Clements 

(1985) e Clements e Hume (1995), que fundamentaram a Geometria dos traços, os 

traços distintivos passaram a ser concebidos não mais de forma desorganizada – 

como o era no modelo de Chomsky e Halle (1968), por exemplo –, mas organizados 

obedecendo a uma hierarquia, o que permite pensar que eles funcionam 

isoladamente ou em conjunto.  

 Ao invés de uma relação bijectiva, os segmentos podem se 

autossegmentalizar em camadas que funcionam independentemente umas das 
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outras e os traços passaram a ser considerados binários (em termos de presença (+) 

ou ausência (-) do traço) ou monovalentes (em que é considerada apenas a 

presença desse traço). 

Comentando sobre o referencial teórico criado por Chomsky e Halle (1968) no 

que diz respeito ao fato de o acento ser concebido como um traço distintivo 

pertencente às vogais, Liberman e Prince (1977, p. 262-3) elencam resumidamente 

as 7 características distintivas do acento tal como concebido em The Sound Pattern 

of English e logo em seguida afirmam o seguinte: “Essas sete características 

distintivas do tratamento segmental dos padrões de acento por si sós não 

constituem nenhum argumento contra esse tratamento.2” 

Após essa afirmação, Liberman e Prince (1977) seguem em sua explanação 

das vantagens que a proposta que apresentam tem em relação à proposta de 

Chomsky e Halle (1968), ou seja, o modelo do acento como produto de uma 

proeminência que se origina da relação entre sílaba, pé e palavra fonológica, 

portanto, uma proeminência relativa, só que, diferentemente de Chomsky e Halle 

(1968), sua abordagem não contempla uma atribuição de acento infinita. 

 

 

1.3.2 A Fonologia Não-Linear 

 

 

 Nesta seção, serão apresentados os principais pressupostos com relação ao 

tratamento do acento das principais escolas fonológicas modernas que têm em 

comum a não-linearidade das representações. 

 

 

1.3.3 A Fonologia Métrica 

 

 

 Diferentemente da proposta de Chomsky e Halle (1968), em que a regra de 

acento primário é aplicada ciclicamente e o acento é considerado uma propriedade 

da vogal, para a Fonologia Métrica, o acento é uma proeminência obtida através da 

                                                 
2
 These seven distinctive characteristics of the segmental treatment of stress patterns do not in 

themselves constitute any argument against that treatment. 
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relação entre sílaba, pé e palavra fonológica – daí o seu caráter relacional. Assim 

sendo, o acento é uma propriedade da sílaba e, portanto, importa observar a sua 

organização em pés métricos e admitir que há uma sílaba forte que domina uma 

fraca. Ao longo dos anos, as idéias postuladas por essa escola foram recebendo 

adições com o propósito de refiná-la. A seguir, exporemos as contribuições dos seus 

principais representantes: 

 

 

1.3.3.1 Liberman e Prince 

 

 

 A estruturação da relação entre um elemento proeminente (forte) e um fraco 

foi primeiro formalizada por Liberman e Prince (1977) em forma de árvore. A árvore 

possui uma notação binária – e, nesse ponto, a Fonologia Métrica converge com o 

SPE – em que as sílabas são agrupadas e rotuladas como fortes (strong – s) e 

fracas (weak – w). As sílabas, por sua vez, formam os pés, também binários, até 

chegar ao constituinte mais alto na hierarquia, que é a palavra. 

 A título de exemplo, construiremos uma árvore para representar a estrutura 

interna da palavra portuguesa: 

     s 

                                                                                                                                       

                                 w                      s 

    

                      s w                s         w  

                   por             tu             gue       sa       

 

Observe que as sílabas que constituem a palavra portuguesa formam dois 

agrupamentos, sendo que em cada um desses agrupamentos existe um elemento à 

esquerda marcado como mais forte (s) e este possui um correspondente fraco (w) à 

direita.  

O primeiro constituinte, à esquerda, é formado pelas sílabas por e tu e está 

marcado como fraco (w), enquanto que o constituinte à direita, formado pelas 

sílabas gue e sa é o cabeça dentre os dois e a sílaba gue é considerada a mais 

proeminente do grupo e por isso recebe todos os nós designados como fortes (s) e 
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assinalados com cor vermelha. Logo, é a sílaba gue a portadora do acento primário 

e o constituinte em que ela se encontra é o cabeça, ao passo que por – a segunda 

sílaba que também é designada por (s) – é a sílaba portadora do acento secundário. 

Por outro lado, as sílabas tu e sa recebem o rótulo (w) por serem átonas ou 

desacentuadas. (LIBERMAN E PRINCE, 1977, p. 267) 

Além da estrutura arbórea, Liberman e Prince (1977) afirmam ser possível 

representar a estrutura interna (e o acento) da palavra através de uma grade métrica 

que é regulada por meio da formulação da seguinte regra: 

O elemento designado terminal do subconstituinte forte é metricamente mais 

forte do que o elemento terminal do subconstituinte fraco, em um constituinte no qual 

se configure uma relação forte/fraco. (LIBERMAN e PRINCE, 1977, p. 316) 

A hierarquia métrica é motivada pela Regra de Projeção de Proeminência 

Relativa (RPPR), referida acima, uma condição de boa formação que se caracteriza 

pela numeração dos núcleos silábicos em diferentes linhas. Essa numeração é feita, 

para línguas cujo padrão acentual se assemelha ao de línguas como o português e o 

inglês, ou seja, línguas de recursividade à direita, da esquerda para a direita, sendo 

que na primeira linha todos os núcleos silábicos recebem um número; 

diferentemente, na segunda linha a numeração só contempla as sílabas mais 

proeminentes, ao passo que, na terceira, somente o núcleo silábico mais 

proeminente da palavra recebe um número.  

A partir dessa numeração, formam-se colunas, sendo que a mais extensa 

delas representa o acento primário. Observe um exemplo utilizando ainda a palavra 

portuguesa: 

 

    s 

                                                                                                                                       

                                 w                      s 

    

                      s w                s         w  

                   por             tu             gue       sa       

          1               2                 3         4 

          5                                  6 

                                              7  
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A coluna mais extensa no exemplo acima é a constituída pelos números 3, 6, 

7, portanto, sobre a sílaba gue repousa o acento primário, ao passo que sobre a 

segunda maior coluna, constituída pelos números 1 e 5, se situa o acento 

secundário, enquanto que as colunas representadas pelos números 2 e 4 

representam a ausência de proeminência ou, em outras palavras, representam as 

sílabas tu e sa, que são átonas. 

Uma grande vantagem da grade métrica é que ela reflete o “ritmo de uma 

seqüência de elementos prosódicos” (MATZENAUER, 2005, p. 72), o que facilita a 

solução dos choques acentuais. Liberman e Prince (1977, p. 314) assim conceituam 

o choque acentual: “Dois elementos adjacentes estão metricamente em choque se 

sua contraparte é adjacente um nível abaixo”. O “clash” é indesejável, segundo 

Liberman e Prince (1977), porque compromete a alternância perfeita do ritmo, daí o 

motivo de as línguas naturais evitarem-no por meio de uma alteração rítmica.  

Contudo, a restrição que os estudiosos fazem acerca da proposta de 

Liberman e Prince (1977) de representar a hierarquização do acento por meio de 

uma estrutura arbórea e de uma grade métrica é que a árvore não demonstra qual é 

o constituinte mais proeminente em uma determinada seqüência de constituintes 

métricos, apesar de demonstrar as relações de proeminência entre estes. Por outro 

lado, a grade exerce uma função exatamente oposta à da árvore. 

A partir das críticas ao trabalho de Liberman e Prince (1977), os trabalhos que 

os sucederam procuraram optar por um modelo ou outro. Assim é que Kiparsky 

(1979) e Hayes (1981), por exemplo, optaram pela representação arbórea, ao passo 

que Selkirk (1980) e Prince (1983) optaram pela representação em forma de grade.  

 

 

1.3.3.2 Prince 

 

 

Prince (1983) introduziu marcas horizontais do tipo (x) para representar todos 

os elementos aptos a alojar o acento – essas marcas devem contrastar com as 

verticais, que representam um nível maior de proeminência.  

Assim, a função das marcas horizontais é representar a organização rítmica, 

ao passo que as verticais devem representar o grau de acento de cada sílaba da 

palavra.  
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A título de exemplo, observe a representação da palavra portuguesa, segundo 

a proposta de Prince (1983):  

                         x  

 x                      x 

 x           x         x        x  

por        tu       gue    sa  

 

O objetivo final do modelo é apresentar uma grade perfeita e, para alcançar 

esse objetivo, Prince (1983) introduziu os recursos de apagamento e inserção de 

marca, além de “mova-x”, que é um dispositivo acionado sempre que houver choque 

acentual, e de dois parâmetros que serão comentados abaixo.  

Segundo Prince (1983, p. 33), “mova-x é um tipo de reajuste mínimo da 

configuração da grade (...) é um candidato natural a se considerar para o 

mecanismo formal de ajustes rítmicos”. Assim sendo, sempre que uma marca estiver 

em posição de choque dentro de seu nível, ela será movida para “a primeira posição 

que ela legitimamente puder ocupar”. (PRINCE, 1983, p. 33) 

A título de exemplo, observemos a palavra café na grade: 

 

         x 

 x      x 

ca     fé 

 

A coluna vertical simboliza a sílaba portadora do acento (fé). Ao receber o 

diminutivo -zinho, a nova palavra terá a alternância perfeita do ritmo comprometida, 

como podemos ver abaixo:  

 

                x 

         x     x 

 x      x     x      x     

ca     fe   zi    nho  

 

Os constituintes (fé) e (zi) são metricamente adjacentes porque se situam no 

mesmo nível e porque não há nenhum outro constituinte nesse mesmo nível 

intervindo entre eles (PRINCE, 1983, p. 314). O resultado é que a alternância entre 
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um constituinte forte e um fraco é quebrada. Para desfazer o choque e promover o 

ajuste rítmico, Prince (1983) sugere a aplicação de mova-x da seguinte maneira:  

                  

                x 

 x             x 

 x      x     x      x     

          ca     fe   zi    nho      

 

Assim, está restabelecida a alternância perfeita do ritmo e é possível 

visualizar a posição mais alta dentre as marcas seqüenciais, a qual recebe o nome 

de regra final. 

Sobre os parâmetros mencionados acima, eles orientam a direção na qual a 

marcação deve ser iniciada – se da esquerda para a direita ou da direita para a 

esquerda – e se essa marcação se iniciará com uma sílaba forte (peak - pico) ou 

com uma sílaba fraca (through – ausência de pico). 

Em Prince (1983, p. 48), estão descritas as possibilidades de combinação 

desses parâmetros para obtenção da grade perfeita, as quais são reproduzidas 

abaixo: 

 

a) E – D: peak           x    x   x 

                                  x x x x x  x... 

                                #0 0 0 0 0 0... 

 

b) D – E: peak           x    x   x 

                            ...x x x x x x 

                           ...0 0 0 0 0 0# 

 

c) E – D: through    x    x   x 

                            x x x x x x... 

                         # 0 0 0 0 0 0... 

 

d) D – E: through       x    x     x 

                               …x x x x  x  x 

                              ... 0 0 0 0 0  0# 
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A partir desses princípios, autores como Halle e Vergnaud (1987) elaboraram 

suas propostas com o intuito de refinar a teoria. Na seção seguinte, comentaremos 

de forma breve os principais pontos da proposta de Halle e Vergnaud. 

 

 

1.3.3.3 Halle e Vergnaud 

 

 

Ao proporem um dos modelos mais bem-sucedidos dentro da Fonologia 

Métrica, Halle e Vergnaud (1987) introduzem na grade a figura dos parênteses a fim 

de marcar os limites dos constituintes e os asteriscos substituem os algarismos. 

Para a construção da grade métrica, Halle e Vergnaud prescrevem a 

construção de um algoritmo dotado de parâmetros como a direção de construção, 

que pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita; o tamanho 

dos constituintes, que podem ser ilimitados (a seqüência inteira equivale a um único 

constituinte), binários ou ternários; e a posição do cabeça (o elemento com maior 

proeminência na seqüência), que se situa à direita ou à esquerda.  

Segundo  esse modelo, a representação da estrutura dos constituintes é feita 

nas linhas 0, 1 e 2 da grade: em 0, visualizamos a formação dos constituintes, sendo 

que cada elemento apto a portar o acento é assinalado por um asterisco (*); em 1, 

apenas os elementos mais proeminentes são assinalados por um asterisco, 

enquanto que o elemento que não porta acento é assinalado por um ponto (.); e, na 

linha 2, apenas o elemento mais forte – o cabeça – de toda a seqüência é que 

recebe representação por meio de um asterisco.  

A título de exemplo, consideremos a grade métrica parentetizada da palavra 

portuguesa, de acordo com o modelo proposto por Halle e Vergnaud (1987): 

 

(              *      )     linha 2 

(*     .       *    . )     linha 1 

(*     *      *     *)     linha 0 

Por  tu  gue  sa 

 

Além dos parâmetros acima, o modelo de Halle e Vergnaud (1987) também 

abriga noções como a extrametricidade – falaremos extensamente sobre esse 
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recurso no quarto capítulo –, o peso silábico, a condição de recuperabilidade, a 

condição de exaustividade, a condição de maximalidade e a condição de fidelidade.   

O peso silábico é uma noção importante na medida em que consegue explicar 

que o acento – em muitas línguas naturais – é sensível ao peso das sílabas 

portadoras de rima ramificada, sendo que esse tipo de sílaba predetermina, nas 

línguas sensíveis ao peso, uma marcação de asterisco na linha 1 – em outras 

palavras, se a sílaba for formada por uma rima ramificada, ela é candidata natural a 

alojar o acento, por isso deve receber uma marcação de asterisco no nível 1. 

A condição de recuperabilidade diz respeito à transparência da estrutura dos 

constituintes métricos de tal modo que seja possível recuperar a localização dos 

seus limites partindo-se da localização do cabeça da seqüência e o inverso também 

é verdadeiro. 

A condição de exaustividade obriga que todas as marcas na grade situem-se 

dentro de constituintes; portanto, ao postular que a construção da estrutura métrica 

seja sempre exaustiva, o modelo de Halle e Vergnaud (1987) precisa lidar com a 

criação de acentos secundários inexistentes – em casos de línguas com um único 

acento. Os acentos não desejados são eliminados por meio de um recurso chamado 

conflation line, que apaga as marcas da linha inferior que não possuírem marcas 

correspondentes na linha superior.  

A condição de maximalidade, conforme o nome sugere, estipula o número 

máximo de elementos que os constituintes métricos devem ter. 

Por fim, a condição de fidelidade opera na linha 1 a fim de garantir que os 

limites dos constituintes métricos não licenciados a projetar um cabeça sejam 

apagados.  

 

 

1.3.3.4 Hayes 

 

 

A proposta de Hayes (1995) faz uso de recursos como a extrametricidade – 

que já vinha sendo utilizada pelos modelos anteriores – e também inclui idéias 

inovadoras como a que limita a apenas 3 os tipos de sistemas de acento. 
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A subteoria da extrametricidade foi primeiro proposta por Liberman e Prince 

(1977) e seguida por diversos autores, dentre os quais Hayes (1995, p. 57), que 

assim a define: 

 

Uma regra de extrametricidade designa um constituinte prosódico 
particular como invisível para os propósitos de aplicação da regra: as 
regras analisam a forma [o constituinte prosódico particular] como se 
essa entidade extramétrica não existisse. 

 

Uma vez invisível, essa entidade se torna extraviada permitindo assim que a 

palavra prosódica possa ser ajustada ao domínio das regras gerais que fazem 

referência ao acento com o fito de garantir uma generalização. Feito esse ajuste ao 

domínio das regras gerais e uma vez aplicadas as regras gerais referentes à 

atribuição do acento, é invocada a Regra de Adjunção da Sílaba Perdida (ASP), que 

incorpora a entidade extraviada ao pé métrico final da palavra prosódica.  

A título de exemplo, podemos considerar a palavra câmara, como visto 

abaixo: 

 

Extrametricidade: sílaba 

 

 câ ma ra                                    silabação 

           <ra>                                 extrametricidade: sílaba 

 (*   .)                                           formação de constituintes prosódicos (FCP)  

 (*    .    .)                                     regra de adjunção da sílaba perdida (ASP) 

 (*          )                                     regra final 

 [kamara]                                     saída 

 

Em PB, o diacrítico que marca o elemento extramétrico incide sempre sobre 

as classes consideradas minoritárias, para o caso de não-verbos, como podemos 

ver em propostas como a de Bisol (1992, p. 71), para quem a extrametricidade deve 

ser marcada sobre: 

 

a) palavras com acento na terceira sílaba. 

b) palavras terminadas em consoante ou ditongo com acento não final.  
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Por outro lado, há a proposta de Lee (1995, p. 157), que postula como 

elemento extramétrico o marcador de palavra no nível α, para os não-verbos. Há 

também a proposta de Massini-Cagliari (1995, p. 174), para quem a extrametricidade 

incide sobre segmentos e sílabas.  

Se a classe a ser considerada for o verbo, o elemento extramétrico poderá 

diferir do verificado em não-verbos, mas cremos não ser necessário nos alongarmos 

nesse assunto, pois nosso propósito aqui é apenas exemplificar a extrametricidade 

no PB. Voltemos à explanação de Hayes (1995) sobre essa subteoria.   

De acordo com Hayes (1995, p. 57), a extrametricidade deve ser usada sob 

certas condições, as quais descreveremos abaixo: 

 

a) A extrametricidade só pode ser atribuída a afixo, segmento, sílaba, pé e palavra 

fonológica – a essa propriedade, Hayes chama de Constituency. 

 

b) Um constituinte precisa atender a restrição relativa à perifericidade, segundo a 

qual esse constituinte deve estar situado na borda direita ou na esquerda do 

domínio. De acordo com o autor, se em algum ciclo o elemento marcado com o 

diacrítico da extrametricidade perder a condição de periférico, também perderá a 

condição de extramétrico. 

 

c) Uma das condições para que um constituinte seja extramétrico é que ele deve se 

localizar em uma posição não-marcada que, segundo Hayes, é a borda direita. Há a 

possibilidade de aplicação na borda esquerda, em casos de línguas com 

recursividade à esquerda, mas estes são raríssimos e considerados pelo autor como 

marcados. 

 

d) A extrametricidade não pode ser aplicada ao domínio por inteiro, portanto, ela não 

é aplicada até a exaustão.  

 

No que diz respeito aos 3 tipos de sistemas de acento, Hayes (1995) os 

distingue tomando por base a sensibilidade ao peso silábico, que limita a criação de 

sistemas inexistentes. Segundo o autor, há sistemas sensíveis ao peso silábico – 

nesse caso, os seus constituintes, binários, formam um cabeça à esquerda (troqueu 

moraico) ou um cabeça à direita (iambo); e há um sistema insensível ao peso – 
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nesse caso, seus constituintes, binários, também formam um cabeça à esquerda 

(troqueu silábico).   

Cada um desses tipos é designado por Hayes (1995) segundo a 

nomenclatura latina, que a eles se referia como troqueu moraico, troqueu silábico e 

iambo respectivamente. O troqueu moraico é sensível ao peso silábico e, nesse 

caso, importa a estrutura interna da sílaba, que pode ser leve – nesse caso, ela tem 

apenas uma unidade de tempo, ou seja, ela tem apenas uma mora – e pode ser 

pesada – nesse caso, ela contém duas moras e está apta a formar sozinha um pé.  

Hayes (1995) representa o pé troqueu moraico das seguintes maneiras: 

 

(x  .)  ou  (x) 

 ˘  ˘           ˉ 

A primeira opção representa um pé formado por 2 sílabas leves, enquanto 

que a segunda é a representação de uma sílaba pesada, portanto, bimórica. 

O troqueu silábico, insensível ao peso das sílabas, é formado essencialmente 

por um pé dissilábico cuja proeminência se situa à esquerda. Sua representação 

corresponde à seguinte figura: 

 

(x  .)   

σ σ 

 

Por último, o iambo se distingue dos sistemas anteriores por ser formado 

preferencialmente por uma sílaba leve mais uma sílaba pesada, o que indica que 

sua proeminência se situa à direita, portanto, o elemento final é o mais forte. Sua 

representação corresponde às figuras abaixo: 

 

(.   x)  ou  (x) 

 ˘   ˉ           ˉ 

Esses 3 tipos de pé relacionam-se ao que o autor chama de lei iâmbico-

trocaica reproduzida abaixo (veja HAYES, 1995, p. 80): 

 

Lei Iâmbico-Trocaica:  

1) Elementos contrastantes em intensidade naturalmente formam 

agrupamentos com proeminência inicial;  
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2) Elementos contrastantes em duração naturalmente formam agrupamentos 

com proeminência final. 

 

Pés que não se enquadram no perfil descrito na lei citada acima são rotulados 

por Hayes (1995) como pés irregulares e pés degenerados. Os primeiros dão origem 

ao que o autor chama de troqueu irregular, que se caracteriza por ser sensível ao 

peso silábico e de cabeça à esquerda – tal como o troqueu moraico –, constituído de 

uma estrutura desarmoniosa por possuir 3 moras, sendo as duas primeiras 

localizadas na sílaba à esquerda, pesada, e a última localizada na sílaba à direita. 

Portanto, o troqueu irregular constrói constituintes dotados de elementos em 

quantidade acima do esperado. Hayes (1995, p. 76) assim representa a sua 

estrutura:  

 

Troqueu irregular:     (x   .)   

                                   σ  ˘ 

O exemplo acima é o que podemos chamar de exemplo clássico, pois 

evidencia claramente a irregularidade do pé com os seus lados desiguais. Contudo, 

além desse tipo, o troqueu irregular também se apresenta como um pé formado por 

duas sílabas leves, como em 

(˘ ˘) 

 

ou por uma única sílaba pesada, como em 

(x)    

 σ 

 

Uma questão que pode ser levantada é como designar um tipo de pé formado 

por duas sílabas leves de troqueu irregular porque estas apresentam uma 

regularidade nas duas extremidades do pé, enquanto que a condição para que o pé 

seja denominado irregular é que suas extremidades apresentem partes desiguais. 

Logo, não há diferenças evidentes entre o troqueu irregular e o moraico. Este será 

um dos objetos de apreciação do terceiro capítulo.  

 Além dos irregulares, Hayes (1995) também propõe o pé degenerado, 

caracterizado por formar um pé com apenas um elemento métrico. Como exemplo 

de palavras formadas por apenas um elemento métrico, podemos citar a própria 
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palavra ‘pé’, além de ‘pá’, ‘pó’, ‘chá’ etc. Observe que esses monossílabos 

acentuados possuem apenas uma mora, portanto, são exemplos de pés 

degenerados. 

Contudo, Hayes (1995) observa que nem todas as línguas naturais aceitam 

pés degenerados e o autor assim descreve o Parâmetro do Pé Degenerado: 

 

Parâmetro do Pé Degenerado:  

 

a) Proibição forte: absolutamente proibido. 

 

b) Proibição fraca: são permitidos somente em posição forte, somente quando 

são dominados por outra marca na grade. (HAYES, 1995, p. 86) 

 

As restrições aos pés degenerados estão relacionadas à noção de palavra 

mínima, que exige que a estrutura mínima de uma palavra conte com 2 sílabas ou 2 

moras no pé. Entretanto, o próprio Hayes (1995) admite que apenas os nomes, 

verbos e adjetivos estão sujeitos ao molde da palavra mínima. 

A noção de iteratividade é também um dos itens que compõem os parâmetros 

do modelo proposto por Hayes (1995). Há línguas que são não-iterativas, ou seja, 

constroem apenas um pé, e o resultado é que essas línguas só admitem um acento 

por palavra. Diferentemente, há línguas como o português em que a construção de 

pés é iterativa, portanto, constroem quantos pés forem possíveis, o que dá origem a 

acentos secundários. 

A construção de todos os pés de uma palavra dá origem a um novo 

constituinte no topo da grade, ou seja, representa a maior proeminência dessa 

palavra, proeminência essa que pode se localizar na borda mais à esquerda ou mais 

à direita. A esse processo de direcionalidade do cabeça de pé, Hayes (1995) chama 

de regra final. 

Se a escansão dos pés precede a atribuição do acento primário, esse tipo de 

construção de grade recebe o nome de bottom-up (ou seja, de baixo para cima). Por 

outro lado, se o processo se inicia em cima, com a atribuição do acento primário, 

para depois construírem-se os pés, recebe o nome de top-down (ou seja, de cima 

para baixo). De acordo com Hayes (1991), a construção de cima para baixo não 

resulta da estrutura dos pés, mas sim do fato de o acento lexical ter sua posição 
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marcada desde a forma subjacente. Portanto, a Fonologia Métrica permite assumir 

que o acento primário é primário, ou seja, não é previsível. 

Para Hayes (1995), a construção da grade métrica deve obedecer a 

determinados parâmetros, como vimos nesta seção, os quais serão apresentados de 

forma resumida abaixo:  

 

a) Construção de pés: troqueu silábico (insensível ao peso silábico), troqueu 

moraico (sensível ao peso silábico) e iambo. 

 

b) Direção da segmentação: da direita para a esquerda ou da esquerda para 

a direita. 

 

c) Localização da regra final: à direita ou à esquerda. 

 

d) Tipo de segmentação: iterativa (constroem-se quantos pés forem 

possíveis) ou não-iterativa (constrói-se um pé e pára-se). 

 

e) Modo de construção da grade: de cima para baixo (top-down) ou de baixo 

para cima (bottom-up). 

 

f) Pé degenerado: aceito ou não. 

 

          g) Extrametricidade: sim ou não. 

 

 

1.3.4 A Fonologia Lexical  

 

 

Nesta seção, tecemos algumas considerações sobre a Fonologia Lexical 

mesmo sabendo que esta não é uma teoria do acento, mas sentimo-nos motivados 

a considerá-la porque, mais adiante, apreciaremos as abordagens de Bisol (1992) e 

de Lee (1995), que utilizam essa teoria a fim de explicar a formação das palavras 

nos estratos lexicais. Portanto, julgamos conveniente dispensar-lhe atenção a fim de 

fornecer subsídio para a compreensão da leitura dos próximos capítulos.    
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A Fonologia Lexical concebe a estrutura do léxico como um conjunto de 

estratos ordenados (MOHANAN, 1982) que se configuram como os domínios de 

regras morfológicas (lexicais) e, à saída destas, de regras fonológicas (pós-lexicais); 

portanto, os componentes da morfologia e também da fonologia compartilham os 

mesmos domínios. 

As regras fonológicas, por sua vez, dividem-se em dois grupos:  

 

a) As regras lexicais, que são aplicadas sempre antes das regras pós-lexicais. 

Caracterizam-se por serem cíclicas, por atenderem ao Princípio de Preservação da 

Estrutura, por admitirem exceções e por poderem se referir à estrutura interna das 

palavras. Segundo Kaisse e Shaw (1985), as regras lexicais são cíclicas por 

natureza e sucedem cada um dos processos morfológicos. 

 

b) As regras pós-lexicais, de acordo com Kaisse e Shaw (1985), são 

caracterizadas pela ausência das propriedades pertencentes às regras lexicais. Elas 

desconhecem a ciclicidade estrita e se submetem à ordem conjuntiva, ao contrário 

das regras lexicais, que se submetem à ordem disjuntiva. 

 

A Fonologia Lexical é orientada por princípios e condições que serão citados 

de forma breve abaixo:  

a) Princípio de Preservação da Estrutura: é um importante recurso da 

Fonologia Lexical porque determina o estabelecimento de um elo de fidelidade entre 

as regras que fazem referência à formação de palavras e o sistema fonológico da 

língua. Borowsky (1986, p. 29) assim descreve esse princípio: “Lexical rules may not 

mark features which are non-distinctive, nor create structures which do not conform 

to the basic prosodic templates of the language (i. e., syllable and foot template).” 

 

b) Condição de Ciclo Estrito: Kiparsky (1982, p. 154) assim define essa 

condição:  

 

a) Regras cíclicas se aplicam apenas a representação derivada. b) Uma 
representação Φ é derivada em relação à regra R em ciclo J se Φ cumpre a 
análise estrutural de r em virtude de uma combinação de morfemas 
introduzidos no ciclo j ou a aplicação de uma regra fonológica no ciclo j.  
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Em outras palavras, as regras lexicais se caracterizam pela ciclicidade estrita 

e são restritas apenas a ambientes derivados.  

 

c) Hipótese do Domínio Forte: formulada por Kiparsky (1983, citado por 

Borowsky, 1986, p. 12-3), essa hipótese permite que uma regra seja aplicada no 

componente lexical, no nível mais alto do léxico, e depois seja reaplicada se não ferir 

os princípios do ciclo estrito e da preservação da estrutura.  

Há outros princípios da Fonologia Lexical, mas que não serão mencionados 

aqui porque não temos o objetivo de detalhar a teoria, mas sim apresentar seus 

princípios gerais, uma vez que esse modelo de análise é amplamente utilizado nos 

estudos modernos.  

 

 

1.4 Para uma teoria do acento não-métrico 

 

 

A tese de que o acento é não-métrico é proposta por van der Hulst (1997) em 

oposição à teoria do acento métrico proposta por Liberman e Prince (1977) e 

aprimorada por alguns outros autores já vistos nas seções anteriores. Van der Hulst 

(1997) observa que o fato que inspirou Liberman a formular uma teoria métrica 

provém do modo como os estudiosos analisam os versos poéticos e o tipo de 

medida que usam para a análise dos padrões métricos desses versos: o pé. 

Para Liberman, do mesmo modo como é possível analisar os padrões 

métricos dos versos por meio de pés, também é possível utilizar essas unidades 

para estudo dos padrões acentuais e, nesse caso, os pés devem conter 

necessariamente a propriedade de uma preferência por uma das bordas – em se 

tratando do acento primário – e o caráter alternante dos acentos não primários (VAN 

DER HULST, 1997, p. 3). 

Uma vez formados os pés até a exaustão, eis que um deles deveria receber o 

status de acento primário e o critério designado por Liberman para efetuar essa 

escolha é que esse pé deve se localizar mais à direita ou mais à esquerda da borda 

da palavra. Em outras palavras, o primeiro pé a ser formado é aquele que se localiza 

na posição mais à direita ou mais à esquerda da borda da palavra e este recebe o 

status de primário, em oposição aos demais.   
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Das observações de Liberman e subseqüentes aperfeiçoamentos de seus 

sucessores, surgiu a primeira abordagem métrica cujos algoritmos métricos foram 

construídos para uma análise da língua inglesa e são reproduzidos abaixo conforme 

retirados de van der Hulst (1997, p. 3): 

 

Algoritmo métrico 

Estrutura do pé 

i. Posição do cabeça à esquerda (LH) / à direita (RH) 

ii. (Direcionalidade) Da esquerda para a direita (LR) / Da direita para a 

esquerda (RL) 

Estrutura da palavra: Posição do cabeça à esquerda (LH) / à direita (RH) 

 

Da aplicação do algoritmo prescrito acima resultam 8 padrões acentuais 

diferentes, 4 dos quais são compostos por um padrão de sílabas pares e 4 por 

sílabas ímpares. É para esse último que Liberman diz que devemos olhar para que 

possamos entender os efeitos da correlação existente entre a direcionalidade e a 

localização do acento. Uma representação dessa correlação é dada por van der 

Hulst (1997, p. 5) e reproduzida abaixo:  

                      Ímpar                                            Par 

 

a. Palavra (LH)                 X                                                   X                                                         

    Pé (LH, LR)                  (X        X         )                             (X        X       X   ) 

                                         (σ   σ) (σ   σ) σ                             (σ   σ) (σ   σ) (σ  σ) 

 

b. Palavra (LH)                       X                                                     X                                                         

    Pé (RH, LR)                  (    X        X    )                               (     X       X       X) 

                                         (σ   σ) (σ   σ)  σ                            (σ   σ) (σ   σ) (σ  σ) 

 

c. Palavra (RH)                                 X                                                        X                                                         

    Pé (LH, RL)                  (     X        X     )                             (X        X        X   ) 

                                          σ  (σ   σ) (σ  σ)                            (σ   σ) (σ   σ) (σ  σ) 

 

d. Palavra (RH)                                       X                                                   X                                                         

    Pé (RH, RL)                  (           X        X)                      (      X        X        X) 
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                                          σ   (σ   σ) (σ    σ)                      (σ   σ) (σ   σ) (σ   σ) 

 

Na ilustração acima, fica claro que quando a escansão se inicia da direita 

para a esquerda o primeiro pé a ser criado se localiza numa posição mais à direita e 

é ele que recebe o status de cabeça. Para a escansão orientada pela 

direcionalidade oposta, o mesmo princípio também se aplica. 

Uma outra observação diz respeito ao fato de, na coluna referente aos 

sistemas ímpares, uma sílaba se tornar extraviada por não lhe ser permitido formar 

um pé sozinha. Se uma sílaba pode permanecer sem ser escandida, isto quer dizer 

que a formação de pés não precisa se dar até a exaustão. Essa sílaba 

necessariamente precisa ocupar uma posição periférica no domínio, por isso pode 

ser dele excluída devido à aplicação da extrametricidade, que a torna invisível para 

as aplicações das regras acentuais. 

A Teoria Métrica, segundo van der Hulst (1997, 2006), considera que, em 

sistemas do tipo limitado como o PB, o acento primário é determinado ritmicamente 

ou, em outras palavras, é baseado em um tipo determinado de pé – logo, a noção de 

métrica está associada ao fato de que o acento primário deve ser caracterizado por 

um tipo de pé.  

Sendo assim, van der Hulst (1997) critica a Fonologia Métrica pelo fato de 

essa escola tratar o acento primário como secundário, enquanto que o acento 

secundário – rítmico – é tratado como primário. Esse é um de seus argumentos mais 

fortes para propor a PAF, uma teoria que considera o acento primário como primário 

e o secundário, como rítmico.   

Partindo das observações acima, van der Hulst (1984, citado por VAN DER 

HULST, 1997) conclui que os parâmetros da localização do acento primário não 

fazem referência à estrutura de um pé, ou seja, não é a estrutura do pé que 

determina a localização desse acento. Essa é a idéia central da teoria que vamos 

descrever abaixo: o acento primário é não-métrico. 

 

 

1.4.1 A Teoria da Atribuição do Acento Primário Primeiro 
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Idealizada por van der Hulst (1984, 1990, 1992, citados por VAN DER 

HULST, 1997), a Teoria da Atribuição do Acento Primário Primeiro – Primary Accent 

First Theory (PAF) – prediz que o acento primário seja tratado de fato como acento 

primário, ou seja, essa teoria contesta a idéia predominante de que uma camada de 

pés deve ser constituída para que depois um destes, por se localizar em uma das 

bordas ou próximo, seja designado como o acento primário enquanto os demais 

sejam tratados como não-primários.  

De acordo com a PAF, o acento primário é sempre caracterizado por portar 

uma sílaba especial, que se situa na parte mais à direita ou mais à esquerda de uma 

das bordas. Enquanto a Teoria Métrica prediz uma sílaba pesada ou forte que é 

capaz de atrair para si o acento, a PAF acredita que a sílaba designada para portá-lo 

se caracteriza como uma sílaba especial, que sempre alcança a condição de 

visibilidade no nível 1 da grade métrica. Segundo van der Hulst (1997, p. 15), há três 

maneiras de uma sílaba poder ser considerada especial: 

 

1. Porque ela é pesada. 

2. Porque ela recebe uma marca lexical – motivada diacronicamente ou por 

ser um empréstimo. 

3. Porque ela é uma sílaba forte – devido à estrutura do pé. 

 

Para van der Hulst (1997), esses três fatores podem ocorrer separadamente, 

juntos ou pode ser que nenhum deles esteja presente no nível 1 da grade. Nesse 

último caso, o acento é designado com uma marca provinda da aplicação da regra 

default que se refere à borda direita da palavra. 

A aplicação da definição de sílaba especial na atribuição do acento primário 

gera as seguintes instruções (VAN DER HULST, 1997, p. 16): 

 

1. Projete as sílabas especiais (x) no nível 1, em que (x) é entendida como 

uma sílaba pesada, marcada ou forte. 

2. Se o nível 1 estiver vazio, designe uma marca para a sílaba situada mais à 

esquerda ou mais à direita. 

3. Designe como acento primário a marca situada mais à direita ou mais à 

esquerda no nível 1. 
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A instrução 2 deve ser entendida como a regra default e a 3, como a regra 

final. Esta se manifesta relevante nos sistemas sensíveis ao peso, em que sempre 

há a possibilidade de ocorrência de mais que uma marca no nível 1 do domínio. 

O domínio também é um parâmetro pelo qual é possível fazer a distinção 

entre sistemas limitados e ilimitados. Enquanto a Teoria Métrica adota a palavra 

inteira ou o radical derivacional como domínio, a PAF adota as duas primeiras ou as 

duas últimas sílabas da palavra, se o sistema for limitado; e a palavra inteira, se o 

sistema for ilimitado. Essas instruções estão contidas no algoritmo formulado por van 

der Hulst (1997; 2006, p. 229), abaixo reproduzido:  

 

Domínio 

1. O domínio é composto pelas duas sílabas próximas à borda direita ou 

esquerda (sistema limitado) ou pela palavra inteira (ilimitado). 

2. A extrametricidade é opcional e tem como subparâmetro a margem 

esquerda ou a direita da palavra.  

 

Quanto à extrametricidade, a questão que se levanta diz respeito ao lado 

esquerdo, visto que todos os estudos apontam para a formação de constituintes 

marcados com diacrítico de extrametricidade apenas na margem direita, porque a 

atribuição de acento na terceira sílaba não se verifica nos sistemas acentuais. 

Portanto, a possibilidade de ocorrência de extrametricidade na margem esquerda 

existe, ainda que virtualmente. O diacrítico pode marcar uma mora, sílaba ou algum 

outro constituinte que seja requerido, da mesma forma que o diacrítico apresentado 

pela Teoria Métrica.  

Quanto à distinção entre sistemas limitados e ilimitados, van der Hulst (2006) 

observa que Prince (1983) já havia concluído que os sistemas ilimitados são não-

métricos e uma evidência apontada pelo autor é o fato de várias abordagens 

empregarem também os pés limitados ao lado daqueles.   

Van der Hulst (1997, 2006) propõe então que o conceito de não-metricidade 

seja aplicado não somente aos sistemas ilimitados mas também aos limitados. 

Abaixo, descrevemos em linhas gerais a distinção entre sistemas limitados e 

ilimitados, de acordo com a concepção não-métrica. 
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1.4.2 Sistemas limitados 

 

 

Dividem-se em sensíveis e insensíveis ao peso. Segundo van der Hulst 

(2006), a derivação dos sistemas limitados se inicia pela limitação do domínio da 

acentuação primária: como visto acima, as duas sílabas situadas mais próximas da 

borda direita ou da esquerda da palavra. Conforme também vimos, a 

extrametricidade é um parâmetro opcional, aplicado quase que exclusivamente na 

borda direita da palavra. 

Uma vez delimitado o domínio, neste deve constar uma sílaba especial que 

projete uma marca no nível 1. Caso contrário, a regra default deve ser aplicada para 

providenciar essa marca e, por último, a regra final.  

 

 

1.4.2.1 Sistemas limitados sensíveis ao peso 

 

 

Em sistemas sensíveis, é esperado que sílabas pesadas projetem uma marca 

no nível 1. À luz da PAF, quatro sistemas sensíveis ao peso podem ser gerados na 

borda direita e mais quatro podem ser gerados na borda esquerda, considerando 

mais uma vez a possibilidade de aplicação da extrametricidade.  

Para van der Hulst (2006, p. 228), se o acento primário se situar na primeira 

sílaba do domínio acentual seja ela pesada (preferencialmente) ou não, a esse 

sistema será dado o nome de primeiro/primeiro (first/first), o que equivale a dizer que 

esse tipo de acento utiliza a “mesma borda” para projetar sílabas pesadas e atribuir 

o acento primário à sílaba localizada mais à esquerda da borda. O sistema é 

último/último (last/last) se a projeção da sílaba pesada e a atribuição do acento 

primário ocorrerem na sílaba situada mais à direita. 

Por outro lado, um sistema é chamado de “borda oposta” se a borda em que 

se localiza a sílaba pesada não coincide com a borda em que se dá a atribuição do 

acento primário: primeiro/último (first/last) ou último/primeiro (last/first). Os exemplos 

de sistemas limitados sensíveis ao peso são reproduzidos de van der Hulst (2006, p. 

230-2), com as línguas rotuman, yapese, aklan, awadhi e algumas outras, mas a 

numeração original foi substituída pela nossa. 
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1.4.2.2 Casos de borda direita 

 

 

a. Rotuman: final em caso de σh], senão a penúltima 

 x              x              x              x 

 x              x         x   x              x 

(h3  l)]    (l  h)]      (h   h)]          (l    l)] 

 

Pesada mais à direita, senão mais à esquerda (last/first) 

Domínio: limitado, à direita 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: esquerda 

Regra final: direita 

 

b. Yapese: penúltimo em caso de hl], senão final 

 x              x              x                  x 

 x              x         x   x                  x 

(h  l)]    (l  h)]      (h   h)]          (l    l)] 

 

Pesada mais à direita, senão mais à direita (last/last) 

Domínio: limitado, à direita 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: direita 

Regra final: direita 

 

c. Aklan: penúltimo em caso de hσ], senão final 

 x              x         x                       x 

 x              x         x    x                 x 

(h  l)]    (l  h)]      (h   h)]          (l    l)] 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à direita (first/last) 

Domínio: limitado, à direita 

                                                 
3
 Van der Hulst (1997) representa a sílaba final com o símbolo (]). O h representa uma sílaba pesada 

(heavy) e o l, uma sílaba leve (light). 
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Projeção: sílaba pesada 

Regra default: direita 

Regra final: esquerda 

 

d. Awadhi: penúltimo exceto em caso de lh] 

 x              x         x                  x 

 x              x         x    x            x 

(h  l)]    (l  h)]      (h   h)]          (l    l)] 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à esquerda (first/first) 

Domínio: limitado, à direita 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: esquerda 

Regra final: esquerda 

 

 

1.4.2.3 Casos de borda esquerda 

 

 

a. Capanahua: pós-inicial em caso de [σh, senão inicial 

  x              x              x             x 

  x              x         x   x             x 

[(h  l)    [(l  h)      [(h   h)          [(l    l) 

 

Pesada mais à direita, senão mais à esquerda (last/first) 

Domínio: limitado, à esquerda 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: esquerda 

Regra final: direita 

 

b. Archi: inicial em caso de [hl, senão segundo 

  x              x              x                  x 

  x  x          x         x   x                  x 

[(h  l)    [(l  h)      [(h   h)          [(l    l) 
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Pesada mais à direita, senão mais à direita (last/last) 

Domínio: limitado, à esquerda 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: direita 

Regra final: direita 

 

c. Ossetic: inicial em caso de [hσ, senão pós-inicial 

  x              x         x                       x 

  x  x          x         x    x                 x 

[(h  l)    [(l  h)      [(h   h)          [(l    l) 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à direita (first/last) 

Domínio: limitado, à esquerda 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: direita 

Regra final: esquerda 

 

d. Malayalam: pós-inicial em caso de [lh, senão inicial 

  x              x         x                  x 

  x          x  x         x                  x 

[(h  l)    [(l  h)      [(h   h)          [(l    l) 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à esquerda (first/first) 

Domínio: limitado, à esquerda 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: esquerda 

Regra final: esquerda 

 

Segundo van der Hulst (2006), a Teoria Métrica, baseada na estrutura do pé, 

só consegue explicar satisfatoriamente as distinções ocorrentes em cada borda da 

palavra se usarem uma regra de retração. A PAF, por outro lado, consegue prever 

as distinções ocorrentes em cada borda da palavra sem fazer uso de regras de 

retração porque é mais restritiva. 
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Tanto propostas métricas um pouco mais antigas como as de Halle e Vernaud 

e Hayes quanto as mais recentes necessitam dessas regras de retração para 

explicar a maior parte das ocorrências mostradas acima. No modelo de Halle e 

Vergnaud, por exemplo, dois dos sistemas mostrados acima precisariam usar esse 

tipo de regra, como podemos ver abaixo (VAN DER HULST, 2006, p. 232): 

 

Rotuman: troqueu sensível à quantidade 

Yapese: iambo sensível à quantidade 

Aklan: iambo sensível à quantidade, mais regra de retração no caso de hh] 

Awadhi: troqueu sensível à quantidade, mais regra de retração no caso de hh] 

 

 

1.4.3 Sistemas limitados insensíveis ao peso 

 

 

Uma das características desses sistemas é que eles não projetam nenhuma 

sílaba especial no nível 1. Isto quer dizer que é a escolha da borda do domínio, as 

regras default e também a extrametricidade que definem se o acento deve cair na 

última, penúltima, antepenúltima sílaba (VAN DER HULST, 2006).  

Van der Hulst (2006) observa que esses sistemas estão sujeitos a exceções, 

as quais, segundo o autor, podem ser marcadas nas representações lexicais por 

meio de extrametricidade ou por meio do “peso diacrítico”. As sílabas marcadas 

lexicalmente se comportam como sílabas pesadas e os dois motivos apontados pelo 

autor para explicar esse comportamento são o fato de estas demonstrarem ser 

vestígios de um sistema sensível ao peso – em termos diacrônicos – ou por 

constituírem palavras tomadas por empréstimo de uma língua cujos padrões 

acentuais são muito diferentes do seu próprio.  

Van der Hulst (2006, p. 234) exemplifica essa excepcionalidade por meio do 

algoritmo do polonês, uma língua insensível ao peso silábico que recebe o acento 

primário como regra na penúltima sílaba. Contudo, essa língua permite 

excepcionalmente que o acento caia na antepenúltima ou na última sílaba, como 

podemos ver abaixo: 

 

1. Acento primário do polonês 
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a. Domínio: limitado, à direita 

b. Extrametricidade: não 

c. Projeção de peso: não 

d. Regra default: esquerda 

e. Regra final: (não) 

 

2. a.     x b.     x       c.      x                               Regra (1e) 

            x                     x                     x                                 Regras (1c), (1d) 

          (σ   σ)]        (σ   σ)]                 (σ   σ)  <σ>]                Regras (1a), (1b) 

Penúltimo               Final                  Antepenúltimo 

 

A estrutura mostrada em 2(a) representa a aplicação regular da regra de 

acentuação, enquanto em 2(b) temos uma sílaba final cuja marca lexical é 

representada em negrito; em 2(c), temos uma sílaba final sendo também tratada 

como marcada lexicalmente, motivo por que recebe o diacrítico de extrametricidade. 

 

 

1.4.3.1 Sistemas ilimitados 

 

 

Para van der Hulst (2006), os sistemas ilimitados se assemelham aos 

limitados no sentido de que o acento primário recai sobre a sílaba especial 

localizada mais à esquerda ou mais à direita em um domínio que compreende a 

palavra inteira e que também pode aceitar aplicação da extrametricidade. A PAF 

explica satisfatoriamente a geração dos quatro tipos de sistemas ilimitados abaixo, 

oriundos do cruzamento entre a regra do acento primário e a regra default (VAN 

DER HULST, 2006, p. 235-6): 

 

a. Árabe clássico, huasteco, cheremis oriental    

                  x                   x 

          x      x                   x 

   (l l l h l l l h l l)             (l l l l l ) 

 

Pesada mais à direita, senão mais à esquerda (last/first) 
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Domínio: ilimitado 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: à esquerda 

Regra final: à direita 

 

b. Komi, kwak’wala, golin    

                         x                                x 

             x          x                                x   

   (l  l  l  h  l  l  l  h  l  l)             (l  l  l  l  l ) 

 

Pesada mais à direita, senão mais à direita (last/last) 

Domínio: ilimitado 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: à direita 

Regra final: à direita 

 

c. Aguacatec, cheremis ocidental    

             x                                            x 

             x          x                                x   

   (l  l  l  h  l  l  l  h  l  l)             (l  l  l  l  l ) 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à direita (first/last) 

Domínio: ilimitado 

Projeção: sílaba pesada 

Regra default: à direita 

Regra final: à esquerda 

 

d. Indo-europeu, murik    

             x                                 x 

             x          x                     x   

   (l  l  l  h  l  l  l  h  l  l)             (l  l  l  l  l ) 

 

Pesada mais à esquerda, senão mais à esquerda (first/first) 

Domínio: ilimitado 
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Projeção: sílaba pesada 

Regra default: à esquerda 

Regra final: à esquerda 

 

Como podemos ver acima, diferentemente da abordagem métrica, a PAF 

utiliza os mesmos parâmetros de atribuição do acento primário tanto para sistemas 

limitados quanto para ilimitados: ambos os sistemas designam a sílaba especial 

localizada mais à esquerda ou mais à direita da borda do domínio – as duas 

primeiras ou últimas sílabas para os limitados ou a palavra inteira para os ilimitados 

– e ambos consideram que a regra default tem autonomia para selecionar a mesma 

margem da palavra ou a oposta.  

 

 

1.4.3.2 O acento secundário 

 

 

Para van der Hulst (1997), o acento secundário deve ser tratado como 

secundário porque é atribuído no nível da palavra ou da frase. O domínio do ritmo é 

a frase fonológica e o pé rítmico pode ser sensível ou insensível ao peso. A 

organização rítmica pós-cíclica, segundo esse autor, sucede a atribuição do acento 

primário e na maioria das vezes se revela pós-cíclica, pós-lexical ou parte de uma 

implementação fonética.  

A localização dos acentos secundários se dá a partir da borda oposta à borda 

onde se localiza o acento primário e esse fato é interpretado pela Teoria Métrica 

como o efeito de uma onda rítmica que ecoa para longe do seu epicentro. Para a 

PAF, esse fenômeno mostra um efeito de polarização, em que o acento primário se 

situa em uma borda oposta à do secundário e, para que se verifique a constituição 

dos dois tipos acentuais, uma primeira camada de pé é formada em uma posição 

mais à direita da borda direita – no caso do acento primário do PB – e todos os 

demais pés são apagados para então formar-se uma segunda estrutura de pés, 

desta vez da esquerda para a direita.  

Uma segunda alternativa seria formar não-iterativamente um pé para o acento 

primário na borda direita e em seguida formar iterativamente pés que representam o 

acento secundário partindo da direção oposta, da esquerda para a direita. Segundo 
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van der Hulst (2006, p. 227), “o ponto é que tais derivações não são esperadas dado 

o design central da Teoria Métrica standard”. 

Por último, van der Hulst (2006, p. 227) distingue parâmetros diferentes para 

acento primário e não-primário no que se refere ao peso, à posição do cabeça em 

relação a um tipo de pé e à especificação da borda da palavra em que a sílaba 

portadora do acento incide, como podemos ver abaixo: 

 

 Acento primário                  acento rítmico 

a. Peso Sensibilidade                   Insensibilidade    (inglês) 

 Insensibilidade                   Sensibilidade       (finlandês) 

 

b. Tipo de pé  cabeça à esquerda             cabeça à direita    (bignambas) 

 cabeça à direita          cabeça à esquerda (taga, dari) 

 

c. Palavra  borda direita            borda esquerda    (inglês) 

 borda esquerda            borda direita          (turco) 

 

 

1.4.4 O Acento Secundário do PB 

 

 

Nesta seção, julgamos ser importante tecer algumas considerações sobre o 

acento secundário do PB tal como concebido pela Teoria Métrica. O fato de só 

existir acento secundário em posição pré-acento lexical em português brasileiro foi 

primeiro observado por Câmara Júnior (1970) e atestado por trabalhos como o de 

Collischonn (1993) e Keller (2005). Collischonn (1993) analisa o acento secundário 

no português do Sul do Brasil usando modelos métricos como o de Halle e Vergnaud 

(1987) e de Hayes (1991) e chega às seguintes conclusões: 

1) Se um vocábulo tiver 4 ou mais sílabas pretônicas, nesse vocábulo pode existir 

mais de 1 acento secundário; 

 

2) O acento secundário obedece a uma alternância binária, contudo, a existência de 

uma seqüência ímpar de sílabas pretônicas dá origem a um padrão ternário; 
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3) O acento secundário não é sensível ao peso; 

 

4) O acento secundário é indiferente à estrutura interna do vocábulo. 

 

 Observe que Collischonn (1993), que utiliza um modelo métrico, admite a 

quebra de alternância forte-fraco quando o vocábulo é formado por uma seqüência 

ímpar de sílabas pretônicas e também admite que, nesse caso, o acento secundário 

pode incidir sobre a primeira ou a segunda sílaba.  

 Por outro lado, em uma seqüência par como a verificada na palavra 

cafezinho, a Fonologia Métrica não admite a adjacência de sílabas acentuadas e 

trata de deslocar o acento secundário para a sílaba mais à esquerda, assim: 

 

/kafezinho/ 

2    1  3   1 

 

 Recursos como a regra Mova-X, por exemplo, são acionados para manter o 

funcionamento do padrão métrico que privilegia uma seqüência binária do tipo forte-

fraco, como em /káfezínho/, que forma dois troqueus: 

 

(*   .)     (*   .) 

Ca.fe     zi.nho 

Entretanto, esse mesmo fenômeno – a colisão acentual – é aceito em formas 

compostas como em computador lento, por exemplo (veja LEE, 1995). 

 

 

1.4.5   

Em resumo 

 

 

A PAF propõe que o seu próprio objeto de análise seja o acento primário, 

exatamente por ele ser não-métrico, enquanto que essa teoria admite que à Teoria 

Métrica padrão cabe dar conta dos fatos relativos ao acento não-primário. A PAF 

assume uma abordagem baseada na margem e não na estrutura do pé, seu domínio 
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compreende as duas últimas sílabas da palavra, se o sistema for limitado, e a 

palavra inteira, se for ilimitado.  

No próximo capítulo, mostraremos com detalhes os problemas oriundos de 

uma abordagem baseada no pé rítmico – no que se refere à acentuação do PB – e 

logo em seguida apontaremos as vantagens de uma abordagem baseada na 

margem.  
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CAPÍTULO II: O ACENTO PRIMÁRIO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

Neste capítulo, abordaremos as principais propostas de análise para o padrão 

acentual do português brasileiro: a proposta linear de Costa (1978) e as não-lineares 

de Bisol (1992), a proposta de Lee (1995) baseada na Fonologia Métrica e Lexical, a 

proposta de Lee (2006; 2007) baseada na OT, a proposta de Bonilha (2005) também 

baseada na OT e a de Massini-Cagliari (1995). 

 

 

2.1 A Proposta linear de Costa (1978) 

 

 

 Costa (1978) desenvolve duas análises do acento em PB, a primeira nos 

moldes do gerativismo transformacional e a segunda de acordo com a teoria da 

Fonologia Gerativa Natural (FGN). Vejamos cada uma delas: 

 

 

2.1.1 A Proposta de Costa segundo a Fonologia Gerativa Transformacional 

 

 

O trabalho de Costa (1978) via Fonologia Gerativa Transformacional (FGT) é 

baseado principalmente na análise de Harris para o acento em espanhol e na 

abordagem de Abaurre para o acento em português. Nessa, que é a primeira parte 

de seu trabalho, Costa se dedica a testar hipóteses desenvolvidas no bojo dessa 

teoria, a qual considera o acento primário do PB uma característica pertencente à 

matriz lexical dos morfemas da língua, daí a possibilidade de encontrar 

regularidades em um número muito superior que as irregularidades, tratadas como 

minorias. 

Segundo a autora, as regularidades são expressas por uma regra geral 

segundo a qual o acento primário deve incidir sobre a penúltima vogal da palavra; as 

palavras que não se ajustam a essa regra geral, de acordo com Costa, são aquelas 

cujas representações subjacentes possuem segmentos que são apagados por uma 
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regra logo que ocorra a atribuição do acento. Portanto, esses segmentos se tornam 

‘invisíveis’ nas representações fonéticas.  

Dessa forma, palavras oxítonas terminadas em consoante ou ditongo nasal 

na representação fonética, como as que seguem abaixo, devem formar uma sílaba a 

mais para que na representação subjacente se ajustem ao padrão regular do acento: 

 

professor                             /profesore/ 

papel                                   /papεle/ 

nariz                                    /narize/  

irmão                                   /irmano/ 

Fonte: Costa (1978, p. 66) 

 

Quanto às oxítonas terminadas em vogal, há a necessidade de marcá-las no 

léxico com um diacrítico indicando a aplicação de uma regra especial. Para as 

proparoxítonas, por sua vez, visto que não estão sujeitas à regra geral, devem 

receber um sinal diacrítico a fim de assinalá-las como palavras especiais, da mesma 

forma como ocorre com as oxítonas (COSTA, 1978, p. 72).  

A regra de acento de palavras – excepcionais – proposta por Costa é 

expressa da seguinte maneira: 

 

(7) Regra de acento dos oxítonos 

V → [Ac 1]  /  __ # ] N, Adj. 

                               [+ I4] 

Fonte: Costa (1978, p. 73) – a numeração original foi conservada. 

 

A regra geral, por sua vez, assinala o acento na penúltima vogal dos nomes, 

adjetivos e advérbios e, na antepenúltima, um diacrítico [+ E] indica o acento em 

palavras classificadas como eruditas – as raras pré-antepenúltimas sílabas, como 

em /’tεkinikw/, são igualmente marcadas com esse diacrítico. 

A regra geral proposta por Costa é descrita da seguinte maneira: 

 

(8) Regra geral de acento dos nomes, adjetivos e advérbios 

                                                 
4
 I simboliza os oxítonos de origem indígena. 
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V → [Ac 1]  /  __ (Co [+ V] Co ) V ) Co # ] N, Adj., Adv. 

                                      E 

Fonte: Costa (1978, p. 73) 

 

Para o acento dos verbos portugueses, Costa propõe que os regulares 

exibem formas subjacentes semelhantes às formas verbais espanholas, portanto, 

devido a esse fato, é possível fazer uma análise de formas subjacentes semelhantes 

às utilizadas por Harris para o espanhol. 

Costa (1978) propõe que a regra de atribuição do acento dos verbos deve ser 

distinta daquela proposta para os nomes, adjetivos e advérbios, embora aceite a 

tese defendida por Harris – para o espanhol – e Abaurre – para o português – de 

que o acento deve incidir sobre a penúltima vogal, da mesma maneira que a regra 

geral daquelas três categorias gramaticais. 

A regra de acento dos verbos adotada primeiramente por Costa (1978) é a 

seguinte: 

 

(10) Regra de acento dos verbos 

V  → [Ac 1]  /  __ Co V Co # ] V 

Fonte: Costa (1978, p. 82) – a numeração original foi conservada. 

 

Contudo, uma vez que nem todas as formas verbais estão sujeitas a essa 

regra, Costa a reformula da seguinte maneira: 

 

(17) Regra de acento dos verbos (reformulada) 

V → [Ac 1]  /  __ ( ( + { [ -perfectivo] ) Co V ) Co # 

                                   { [+perfectivo] 

                                   { [+anterior] 

Fonte: Costa (1978, p. 88) – a numeração original foi conservada. 

 

Após verificar que a regra de acento dos verbos não é aplicável a todas as 

formas verbais e que “na decisão de postular um segmento subjacente e na escolha 

desse segmento há uma série de decisões ad hoc, sem motivação independente em 

outros pontos da gramática”, Costa (1978, p. 106-7) abandona a Fonologia Gerativa 

Transformacional (FGT). 
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Os argumentos apresentados por Costa (1978) para rejeitar a FGT baseiam-

se na abordagem introduzida por Botha, para quem a FGT bloqueia dispositivos que 

porventura possam vir a ser produzidos com a finalidade de explicar o fenômeno 

acentual. A impossibilidade de reconsiderar os pontos críticos da FGT no que diz 

respeito ao acento faz com que Costa a abandone e a partir daí apresente uma nova 

abordagem do acento baseada na Fonologia Gerativa Natural (FGN), que será 

considerada a seguir. 

 

 

2.1.2 A Análise do Acento de Costa (1978) Baseada na Fonologia Gerativa 

Natural (FGN) 

 

 

Para Costa (1978), a FGN5 demonstra-se uma alternativa melhor para a 

análise fonológica do acento porque dispõe de um aparato teórico menos poderoso, 

a fim de dar condições para que o falante-ouvinte se mantenha de “pés no chão”, 

portanto, mais próximo da realidade dos fatos fonológicos.   

Baseada na FGN, Costa (1978) formaliza uma regra de acento para os nomes 

e uma para os verbos. Para os nomes, a regra é a seguinte:  

 

                                                 
5
 Em linhas gerais, a FGN se distingue da FGTpor não aceitar um alto grau de abstração nas 

representações subjacentes. Theo Vennemann (1971, citado por COSTA, 1978) – o proponente da 
FGN – postulou a Condição de Não-Ordenação, segundo a qual as regras fonológicas devem ser 
aplicadas de forma seqüenciada e mais de uma vez, contanto que essa aplicação se efetive apenas 
às formas cujas estruturas podem ser descritas satisfatoriamente. Uma segunda condição postulada 
por Vennemann é a Condição Forte de Naturalidade, segundo a qual as formas subjacentes de 
morfemas com alternância se distinguem das formas sem alternâncias pelo fato de as primeiras se 
constituírem de um morfema que apresente um ou mais alomorfes, enquanto as últimas apresentam-
se idênticas as suas respectivas representações fonéticas . Uma terceira condição, a Condição de 
Generalização Verídica, foi postulada por Hooper (1976), para quem as generalizações devem 
contemplar apenas as formas de superfície ao invés de regras abstratas que relacionem as formas 
subjacentes as suas respectivas formas fonéticas. Por fim, Rudes (1976, citado por COSTA, 1978) 
introduziu na FGN conceitos sociolingüísticos capazes de explicitar melhor a relação entre as 
realizações fonéticas em um processo de escolha de formas subjacentes. Um bom exemplo de 
estudo de variação adotado pela FGN é o efeito da velocidade da fala dos indivíduos: cada tipo de 
tempo de fala do indivíduo equivale a um estilo no qual operam regras próprias daquele estilo; as 
regras operantes em um estilo considerado mais alto devem atuar também em outros mais baixos. Ao 
contrário da FGT, a FGN acredita que regras morfológicas devem ser tratadas de modo distinto das 
fonológicas, sendo que a ordenação extrínseca dessas regras é proibida. Os tipos de regras são os 
seguintes – nos limitaremos apenas a citá-los, visto que esse assunto não é nosso objeto direto de 
interesse –: regras foneticamente condicionadas, regras morfofonêmicas, regras de silabação, de 
decifragem de morfema, de formação de palavras e regras-via. Uma comparação crítica a FGT e a 
FGN é dada por Istre (1983).       
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V → [AC 1]  / __ {[+ nasal]} 

                           {[α Consonantal]}  

                           {[α Vocálico]}        # ] N, Adj. Adv. 

 

Para Costa (1978), a acentuação leva em conta a constituição das sílabas de 

tal modo que o acento deve incidir sobre a última se esta for forte. A fim de 

evidenciar a constituição das sílabas, Costa (1978, p. 142) declara o seguinte: 

 

Partindo do pressuposto de que a sílaba normal no português é a de 
estrutura CV, sendo a vogal o elemento que concentra a maior 
intensidade de pronúncia dentro da sílaba, concluímos que o normal 
do português é que a sílaba termine neste momento de maior 
intensidade. As sílabas que têm algum elemento adicional depois da 
vogal são reforçadas. Vamos chamá-las em princípio de sílabas 
fortes (conceito que coincide mais ou menos com o de sílaba 
fechada), enquanto que as que terminam simplesmente em uma 
vogal são sílabas fracas (abertas). 

         

Por suas palavras, podemos perceber que o conceito de sílaba forte se 

aproxima do de sílaba fechada e coincide com o de sílaba pesada. Portanto, o peso 

da sílaba final atrai o acento, ou seja, aquela terminada em /R, N, L/ e em ditongos – 

a autora não considera o /s/ um elemento capaz de travar a sílaba. Por outro lado, 

se uma palavra não terminar em nenhum dos elementos acima, sendo ela terminada 

por uma sílaba fraca, eis que o acento previsivelmente deve recair sobre a penúltima 

(COSTA, 1978, p. 143). 

Quanto aos verbos, Costa (1978, p. 149) reconhece, seguindo Camara Júnior 

(1970) que estes são formados por uma raiz (R), vogal temática (VT), marcas de 

modo-tempo-aspecto (MTA) e marcas de número-pessoa (NP), sendo que a regra 

geral é que o acento incida sobre a vogal temática.  

Um fato interessante da análise de Costa é que as regras de acentuação, por 

serem de natureza morfofonêmica, admitem exceções. Assim é que as paroxítonas 

terminadas em sílaba pesada, como em açúcar e revólver, por exemplo, constituem 

uma exceção representada por meio da seguinte regra: 

 

V → [AC 1]  / __ $ (C (G (C))) V C # ] N, Adj., Adv. 
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Palavras oxítonas terminadas em sílaba fraca e palavras proparoxítonas 

também são tratadas como excepcionais, sendo, portanto, exceções. Da mesma 

forma, a regra dos verbos também admite exceções que são condicionadas pelas 

marcas de modo-tempo-aspecto ou “por informações fornecidas conjuntamente 

pelas marcas de modo-tempo-aspecto e de número-pessoa” (COSTA, 1978, p. 149) 

A análise de Costa (1978) pela FGN representa um ganho se comparada a 

análises acentuais baseadas no modelo de Chomsky e Halle (1968) por considerar a 

sílaba como unidade portadora do acento. Contudo, como a própria autora 

reconhece, uma representação linear da sílaba ainda não é o desejável para o 

estudo do acento porque a relação entre a constituição silábica e a acentuação é 

bem mais complexa do que o aparato da FGN concebe.  

 

  

2.2 As Propostas não-lineares 

 

 

Nesta seção, expomos em linhas gerais as principais propostas de análise do 

PB baseadas na fonologia não-linear e suas ramificações. 

 

 

2.2.1 A Proposta de Bisol (1992)  

 

 

A proposta de Bisol (1992) é baseada no modelo métrico de Halle e Vergnaud 

(1987) e também na Fonologia Lexical. De acordo com Bisol, as regras do acento 

que operam sobre nomes são as mesmas que operam sobre os verbos, contudo, há 

diferença quanto ao domínio de aplicação destas pois, nos nomes o acento é cíclico 

mas nos verbos não, como afirma: (1992, p. 20):  

 

Em não-verbos, as regras de acento operam a partir da palavra não-
derivada e voltam a operar a cada introdução de um novo morfema, durante 
todo o processo derivativo, como regras cíclicas; em verbos, as regras 
somente operam quando a palavra já está pronta, caracterizando-se como 
não-cíclicas. (BISOL, 1992, p. 20) 
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Essas regras são descritas em forma de algoritmo por Bisol (1992, p. 69) da 

seguinte maneira: 

 

Regra do Acento Primário: 

Domínio: a palavra 

i. Atribua um asterisco (*) à sílaba pesada final, i.e., sílaba de rima ramificada. 

ii. Nos demais casos, forme um constituinte binário (não-iterativamente) com 

proeminência à esquerda, de tipo (*  .), junto à borda direita da palavra.  

 

Segundo o item i., o português brasileiro é uma língua sensível ao peso 

silábico, mas esse peso se restringe à sílaba final. Um dos argumentos que 

sustentam a tese de sensibilidade ao peso dado por Bisol (1992) é que 78% das 

palavras terminadas em consoantes são oxítonas6. Logo, as oxítonas terminadas em 

sílaba pesada atraem o acento e se constituem em formas não-marcadas.  

Um outro padrão não-marcado, segundo Bisol (1992), são as palavras 

paroxítonas, sobre as quais incide o acento na segunda sílaba, partindo-se da borda 

direita da palavra – exceto se a primeira for pesada. Assim, temos os seguintes 

exemplos de formas não-marcadas segundo Bisol (1992, p. 71-3):  

 

i. A sílaba pesada final atrai o acento: 

       (*)                           (*) 

po.mar                    tro.féu 

 

ii. O acento incide na segunda sílaba, partindo da borda direita da palavra.  

 

(*     .)                         (*     .) 

Ka  za                   pa   re  de 

 

Quanto às palavras oxítonas terminadas em vogal, a autora lhes dá um 

tratamento semelhante ao dado às oxítonas terminadas em consoante pois essas 

palavras, para a autora, são portadoras de uma consoante abstrata na sílaba final, o 

que as torna sensíveis ao peso.  

                                                 
6
 Esses dados foram retirados pela autora em pesquisa ao Dicionário Delta Larousse. 
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Assim, palavras como café, jacaré são interpretadas como cafeC, jacareC e 

exibem um comportamento semelhante ao das terminadas em consoantes no que 

concerne à aposição do sufixo diminutivo, ou seja, todas optam pela forma  

-zinho em detrimento de –inho, como podemos ver nos exemplos abaixo:  

 

a) cafeC -----  cafezinho                 b) pomar ----- pomarzinho 

 

Uma outra fonte de evidências de existência de uma consoante abstrata na 

sílaba final, segundo Bisol (1992), são palavras derivadas em que a consoante final, 

quando da ressilabação, deixa a posição de coda e se tornam ataques, como em 

cafeC / cafeteira, tricôC / tricotar.  

Comportamento idêntico é exibido por palavras monossilábicas como pá, pé, 

fé, ré, nó etc. que são interpretadas como paC, péC, feC, reC, noC respectivamente. 

Por outro lado, as formas marcadas são constituídas pelas palavras 

proparoxítonas e pelas paroxítonas terminadas em sílaba pesada, como em 

 

(*    .)                                         (*    .) 

Ar.vo.<re>               e                u.  ti <l> 

 

Observe que a autora marca com o diacrítico da extrametricidade a última 

sílaba da palavra árvore e a coda silábica da palavra útil. A extrametricidade é um 

recurso utilizado para tornar uma sílaba, mora ou segmento invisível à regra de 

acento e essa marca, nos nomes, indica uma exceção à regra. 

No exemplo de ar.vo.<re>, com a última sílaba marcada como invisível à 

aplicação da regra do acento, é formado um constituinte binário com cabeça à 

esquerda, junto à borda direita da palavra que, neste caso, passa a ser a sílaba vo.  

No exemplo de ú.ti.<l>, a coda silábica não é “enxergada” pela regra de 

acento e, sendo a primeira sílaba interpretada como leve, o acento incide sobre a 

segunda sílaba, partindo da borda direita.  

Nos verbos, a extrametricidade é aplicada obedecendo-se à seguinte regra 

(BISOL, 1992, p. 78): 

 

A extrametricidade em verbos 

Marque como extramétrica: 
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i. A sílaba final da primeira e da segunda pessoa. 

ii. Nos demais casos, marque a consoante com status de flexão. 

 

Como exemplo do item i., podemos citar a forma  

        (*    .) 

    Fa.la.va <mos> 

 

E como exemplo do item ii., podemos citar 

(*    .) 

Fa.la.<N> 

 

Como podemos ver, a autora se vale excessivamente da extrametricidade 

para garantir que as mesmas regras possam ser aplicadas tanto em não-verbos 

quanto em verbos.  

Uma outra observação que fazemos aqui diz respeito à postulação de uma 

consoante abstrata que Bisol afirma existir em posição de coda em palavras 

oxítonas terminadas em vogal. Uma das evidências indicadas pela autora é o fato de 

palavras como café optarem pela forma –zinho no diminutivo ao invés de –inho.  

No nosso entender, essa evidência mostrada pela autora não é cabal porque, 

como bem argumenta Lee (1995, p. 147), o sufixo –zinho é empregado em palavras 

possuidoras de marcador de palavra, como é o caso de número/numerozinho e 

pérola/perolazinha, e também em palavras desprovidas desse marcador, como é o 

caso de café/cafezinho e robô/robotizar. Lee também cita o exemplo de palavras 

terminadas em ditongo, como em judeu, plebeu cujo acento se localiza na última 

sílaba, mas que também empregam o sufixo –zinho quando da formação produtiva: 

judeuzinho, plebeuzinho.  

Uma outra evidência postulada por Bisol é o fato de essas mesmas palavras 

oxítonas possuírem uma consoante abstrata quando elas derivam, como por 

exemplo as palavras cafeC – cafeteira e tricoC – tricotar. O par cafeC – cafeteira 

serve como evidência, porém, quanto ao segundo, podemos observar que a 

consoante t já existia na coda da palavra original francesa e foi aproveitada quando 

da criação do verbo tricotar em português. Portanto, ao invés de ser uma consoante 

abstrata, ela simplesmente foi aproveitada do próprio étimo, conforme o costume do 

aportuguesamento da tradição gramatical do português brasileiro.  
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Seguindo esse raciocínio, consideremos a palavra sofaC: certamente que 

existe sofazinho, mas dificilmente podemos aceitar sofazada, sofateiro, sofadeiro. 

Por outro lado, uma palavra derivada de cajuC não é cajuzeiro, conforme Bisol 

postula, mas sim cajueiro.  

Por fim, Bisol (1992) também postula uma consoante abstrata na coda de 

palavras monossilábicas tônicas a fim de satisfazer a exigência da síndrome da 

palavra mínima segundo a qual os monossílabos são tônicos quando são 

constituídos por uma sílaba pesada. A autora cita a título de exemplo monossílabos 

como peC, feC, paC, noC, cuja consoante abstrata da coda se torna ataque na 

ressilabação. 

Assim, segundo Bisol (1992),  

 

paC – pazinha, pazada 

peC – pezinho, pedal, pezada, pedestre 

 

Porém:  

 

nuC – nuzinho, nuinho 

 

Pelos exemplos dados acima, podemos concluir que alguns monossílabos 

aceitam os dois sufixos, como é o caso de nuC (–nuzinho, nuinho), o que nos 

permite afirmar que não existe consoante abstrata da coda que se torne ataque na 

ressilabação. 

 

 

2.2.2 A Proposta de Lee (1995) baseada na Fonologia Lexical 

 

 

Lee (1995) retoma a proposta teórica da Fonologia Lexical (cf. também LEE, 

1992) e, ao contrário de Bisol, acredita que as regras de acento sejam insensíveis 

ao peso silábico, mas sensíveis à categoria lexical. Assim, o autor postula um 

sistema acentual para os não-verbos diferente do sistema dos verbos, sendo que o 

primeiro sistema se caracteriza pelo fato de o acento se alojar na última vogal do 
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radical, enquanto, para o segundo, o acento se aloja na penúltima vogal da palavra. 

As regras de acento são descritas abaixo: 

Regras de acento primário dos não-verbos do português brasileiro (LEE, 

1995, p. 156) 

Domínio: nível α 

a) Casos não-marcados: constituinte binário, cabeça à direita, direção: direita 

para esquerda, não-iterativo. 

 

b) Casos marcados: constituinte binário, cabeça à esquerda, direção: direita 

para esquerda, não-iterativo. 

 

Da aplicação das regras acima resultam os seguintes modelos: 

a) Não-verbo, caso não-marcado: 

 

almoço 

/almoç/o 

  (.   *) 

 

b) Não-verbo, caso marcado: 

 

abóbora   

/abobor/a 

   (*    .) 

 

Regras de acento primário dos verbos do português brasileiro (LEE, 1995, p. 

162) 

 

Domínio: nível β 

a) Casos não-marcados: constituinte binário, cabeça à esquerda, direção: 

direita para esquerda, não-iterativo. 

 

b) Casos marcados: constituinte binário, cabeça à direita, direção: direita para 

esquerda, não-iterativo. 
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Da aplicação das regras acima resultam os seguintes modelos: 

a) Verbo, caso não-marcado: 

 

falo 

/fal/o 

(* .) 

 

b) Verbo, caso marcado:  

 

baterá 

/batera/ 

     (.  *) 

 

Da mesma forma que Bisol (1992), Lee (1995) também se vale da 

extrametricidade, principalmente para explicar formas do pretérito imperfeito do 

indicativo e do subjuntivo (primeira pessoa do plural), mais-que-perfeito e futuro do 

pretérito do indicativo, conforme indicado no exemplo abaixo:  

 

Falávamos 

/fa.la.va<mos> 

     (*  .) 

 

No exemplo, podemos notar que o morfema –mos se torna invisível à 

aplicação da regra de acento, por isso o morfema está entre colchetes angulados. 

Entre as críticas à proposta de Lee que podemos formular, está o fato de esse autor, 

apesar de diminuir consideravelmente o uso da extrametricidade em relação à 

proposta de Bisol (1992) – fato que é considerado positivo, pois o uso excessivo da 

extrametricidade sobrecarrega a teoria métrica – precisar compensar essa redução 

com uma sobrecarga de regras para que seu modelo possa ser operacionalizável.  

 

 

2.2.3 A Proposta de Massini-Cagliari (1995) 
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Massini-Cagliari (1995) considera o padrão acentual do PB sensível ao peso 

silábico, da mesma forma que o latim e o português arcaico (PA). Na sucessão do 

tempo, o único item diferenciador desses três sistemas é o parâmetro referente à 

extrametricidade, em que o latim designa as sílabas como constituintes 

extramétricos, o PA elege os segmentos e o PB aceita ambos os constituintes. 

O troqueu moraico, na visão de Massini-Cagliari (1995, p. 144), é o pé 

canônico do PB e sua escolha é baseada no fato de todas as análises que optam 

pelo iambo em algum momento precisarem fazer uso de troqueus mas a 

contrapartida não se verifica, ou seja, as análises que optam pelo troqueu como pé 

básico do PB nunca precisam usar o iambo por qualquer razão. Mais adiante 

discutiremos um pouco essa questão. 

Além da extrametricidade, outros parâmetros são sumariados por Massini-

Cagliari (1995, p. 174) e reproduzidos abaixo: 

 

Sumário dos parâmetros do acento do PB 

Pé básico: troqueu moraico 

 

1. Quantidade de sílabas por pé: binário 

2. Dominância: esquerda 

3. Sensibilidade à quantidade silábica: sim 

4. Direcionalidade: direita para a esquerda 

5. Regra final: à direita 

6. Extrametricidade:  

a. constituintes: segmentos e sílabas 

b. borda: direita 

7. Pés degenerados: proibição fraca 

8. Quantidade silábica: elementos da rima 

9. Iteratividade: não-iteratividade 

 

Para Massini-Cagliari, todas as palavras do PB se enquadram perfeitamente 

no molde de um troqueu moraico formado não-iterativamente da direita para a 

esquerda. Uma palavra como casa, por exemplo, forma um troqueu moraico 

constituído de duas sílabas leves: (x     .) 

      Ca sa 
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Uma palavra como porta forma um troqueu moraico na penúltima sílaba, 

sendo a última considerada extramétrica: (    x    ) 

                                                 (x) 

                                                Por <ta> 

As proparoxítonas, devido ao seu caráter ‘marginal’, são tratadas como 

exceções, mas se enquadram perfeitamente ao padrão moraico devido ao uso da 

extrametricidade: (        x      )           regra final 

                      (x   .) 

                  Fo né ti  <ca> 

As oxítonas terminadas em sílaba pesada também se enquadram no molde 

moraico porque a teoria prevê a formação de um troqueu moraico composto por 

duas moras agrupadas em uma única sílaba, como em pomar (MASSINI-CAGLIARI, 

1995, p. 149): 

(          x) 

          (x) 

po     mar 

ˇ            ˉ 

Quanto às oxítonas terminadas em vogal, a autora lhes dispensa o mesmo 

tratamento que o dado às oxítonas terminadas em consoante e aponta duas 

maneiras de encaixá-las nesse padrão: a primeira é a existência de uma consoante 

abstrata (C) emergente nas derivações, tal como postulado por Bisol (1992). Sobre a 

catalaxis nesse contexto, falaremos um pouco mais adiante, quando justificaremos 

nossa recusa por esse tipo de artifício morfológico.  

A segunda alternativa, adotada pela autora, é considerar a vogal dessas 

oxítonas como bimoraicas, conforme a figura abaixo mostra (MASSINI-CAGLIARI, 

1995, p. 149): 

 σ 

 

                    O            R 

                                      

                      N 

 

                              μ             μ 
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                     C              V 

                     f               ɛ               café  

 

A vogal é do exemplo acima ocupa duas posições no núcleo da sílaba, o que 

a torna uma vogal pesada. Massini-Cagliari (1995) sustenta sua proposta no fato de 

a distinção de duração perdida ainda na vigência do latim vulgar se refletir no nível 

fonético do PB. A evidência desse reflexo, segundo a autora, reside na assertiva de 

que “as últimas vogais das oxítonas terminadas em sílaba aberta têm uma maior 

duração do que as vogais tônicas de sílabas abertas em outras posições na 

palavra.” (MASSINI-CAGLIARI, 1995, p. 150) 

Massini-Cagliari se apoia em vários estudos sobre correlatos físicos do acento 

português que investigam a duração das vogais acentuadas em contraste à duração 

das não acentuadas. Entre esses estudos estão os de Fernandes, Major, Moraes 

(1986), Delgado Martins e a dissertação de mestrado de Massini (1991), para quem 

o principal correlato acústico do acento do PB é a duração, fator responsável por 

caracterizar 90% dos casos analisados por aquela autora.  

De acordo com a autora, esse reflexo foi possível devido a mudanças na 

forma de base das palavras portadoras de vogais longas. Como a própria autora 

admite, há um inconveniente em postular a realização de vogais longas no sistema 

do PB: Massini-Cagliari (1995) não explicou de que modo se processaram as 

mudanças na forma de base das palavras – a reanálise, termo que usa de 

empréstimo de Langacker – de tal forma a transformar vogais leves em pesadas. 

Anos mais tarde, Sândalo e Abaurre (2007, p. 147) acrescentaram mais uma 

crítica ao trabalho de Massini-Cagliari (1995), alegando que não há uma justificativa 

plausível para a ocorrência de vogais longas apenas em posição final de palavras – 

a ausência de vogais longas é uma característica do PB e também das demais 

línguas românicas.  

No latim clássico, as vogais se distribuíam em cinco abertas e cinco fechadas, 

sendo que as abertas eram sempre leves e breves, enquanto as fechadas eram 

também pesadas e longas. O latim vulgar simplificou esse sistema reduzindo as 

vogais a um total de sete, todas conservadas em português, como podemos ver no 

quadro abaixo:  
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Latim clássico Latim vulgar Português 

           ă               ā A a 

Ĕ E é 

            ē              ĭ E ê 

Ī I i 

Ŏ O ó 

           ō             ǔ O ô 

Ū U u 

Quadro 1: Comparação entre o sistema vocálico do latim clássico, do latim 

vulgar e do português. Fonte: Carvalho e Nascimento (1974, p. 52) 

 

Pelo quadro acima, a distinção quantitativa foi perdida e as vogais abertas, 

breves e leves, por um lado, e as fechadas, longas e pesadas, por outro, sofreram 

uma simplificação de modo que o primeiro grupo conservou a qualidade aberta e o 

segundo, a qualidade fechada.  

A explicação que faltou ser dada por Massini-Cagliari foi como uma vogal 

aberta – necessariamente breve e leve – como a encontrada na sílaba final de café, 

por exemplo, se tornou longa e pesada, visto que essas qualidades eram ligadas às 

vogais fechadas e não às abertas. O movimento verificado em todas as línguas 

românicas foi o de simplificar, reduzir a quantidade para que as pesadas sejam leves 

e abertas ou fechadas. Portanto, o argumento de Massini-Cagliari (1995) se constrói 

numa direção oposta aos fatos observados nas línguas românicas e o PB não é 

exceção.  

 

 

2.2.4 As Principais Propostas Baseadas na OT 

 

 

2.2.4.1 Lee (2006) 

 

 

Para Lee (2006), o acento do português é um sistema híbrido: a atribuição do 

acento dos verbos dá-se de forma diferente da atribuição dos não-verbos. Os 
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verbos, segundo o autor, são insensíveis ao peso silábico da mesma forma que o 

acento do latim vulgar, enquanto os não-verbos são sensíveis ao peso, 

assemelhando-se à atribuição do acento do latim clássico. Nos verbos portugueses, 

a posição do acento coincide com a última vogal do tema e, nos não-verbos, com a 

última vogal do radical derivacional. 

Segundo Lee (2006, 2007), embora a posição do acento do português seja a 

mesma que a do latim vulgar, o português deve ser considerado um sistema de 

acentuação distinto do latino porque sofreu a atuação de fenômenos como síncope e 

apócope, conforme os exemplos dados por Lee (2006, p. 52-3) – a numeração 

abaixo é a mesma usada pelo autor: 

 

(19) Apagamento da vogal /e/ 

Amóre > amor  

 

(20) Apagamento de /m/ 

Órphanum > órfão 

 

(21) Queda de /e/ quando este sucede [l, r, n] 

Colórem > cor 

Crudélem > cruel 

Sólem > sol 

 

(22) Apagamento de /i/ final 

Féci > fiz 

Sáli > sal 

 

Esses dois fenômenos, de acordo com Lee, provocam uma reestrutura do 

sistema de acentuação do português de sorte que, se a palavra terminar em sílaba 

pesada, nesta deve incidir o acento; caso contrário, se a palavra terminar em sílaba 

leve, o acento deve incidir na penúltima sílaba. 

Lee (2006, p. 46) assinala as seguintes restrições concebidas pela OT como 

relevantes para determinar o sistema do acento: 

 

Rooting (Lx = PrWd): palavras lexicais devem ser acentuadas 
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FtBin (Foot Binarity): pés são binários em algum nível de análise (mora ou 

sílaba) 

Parse-σ/μ: todas as sílabas/moras devem ser escandidas em pés 

Weight-to-Stress(WSP): sílabas pesadas são acentuadas 

RhType: Trochee           cabeça à esquerda: Align (Σ, L, H (Σ), L 

               Iambic             cabeça à direita: Align (Σ, R, H (Σ), R 

Align Head-Foot, R, PrWd, R) (H/R): o acento principal é final 

Align Head-Foot, L, PrWd, L) (H/L): o acento principal é inicial 

NonFinality: um pé pode não ser final 

Align (PrWd, R, Ft, R): alinhar da direita para a esquerda (PrWd/R) 

Align (PrWd, L, Ft, L): alinhar da esquerda para a direita (PrWd/L) 

 

Segundo Lee (2206, p. 51), a restrição que se refere à sensibilidade à 

quantidade silábica – WSP – não tinha peso para determinar a atribuição do acento 

em latim vulgar, por isso ocupava um lugar baixo na hierarquia das restrições. 

Porém, na passagem do latim vulgar para o português, essa restrição ascendeu em 

termos de hierarquia e passou a se configurar como importante para a atribuição do 

acento em português. Observe: 

 

(23) 

Candidates FtBin PrW/R WSP Parse-μ 

☞a. ra(páz)    * 

b. (rapáz) *!    

c. (rápaz) *! ** * * 

Fonte: Lee (2006, p. 53) – a numeração do autor foi preservada 

 

Contudo, WSP é uma restrição dominada por restrições de alinhamento como 

FtBin, H/R e PrW/R, como mostra o tableau abaixo: 

 

(24) PrW/R >> WSP >> Parse- μ 

Candidates FtBin H/R PrW/R WSP Parse-μ 

☞a. 

for(mal) 

   * * 
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b. (fór)mal  σ σ * * 

c. (for)(mál)   σ!   

d. (fórmal) *!   *  

e. (formál) *!   *  

Fonte: Lee (2006, p. 53) 

 

O fato de WSP ser dominada pelas restrições de alinhamento traz problemas 

para a análise de palavras proparoxítonas, como mostrado abaixo: 

 

Candidates FtBin NonFin H/R PrW/R WSP Parse 

☞a. 

(fós)foro☞ 

  σ σ σ σ  ** 

b. fos(fóro)  *!   * ** 

c. (fósfo)ro *!  Σ σ  * 

d. 

(fós)(foro) 

 *!* Σ σ σ   

Fonte: Lee (2006, p. 54) 

 

Palavras monomoraicas como fé podem ser explicadas pela interação entre 

as restrições Rooting e FtBin, como mostrado abaixo: 

 

Rooting >> FtBin 

Candidates Rooting FtBin 

☞a. (fé)  * 

b. (Fe) *!  

Fonte: Lee (2006, p. 47) 

 

O acento não-marcado do não-verbo, segundo Lee, é obtido pela restrição 

Stem-Ft-R, que garante o alinhamento do lado direito do radical derivacional com o 

lado direito do pé. Essa restrição é relevante porque, segundo Lee, uma vez que a 

vogal temática nunca pode ser acentuada em português, o acento sempre incidirá 

sobre o lado direito do radical derivacional como em Lee (2006, p.57 – a numeração 

é a mesma utilizada pelo autor):  
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(36) 

a. café, jacaré 

b. formál, felíz 

c. bonít+o, cás+a 

 

A restrição Stem-Ft-R: Align (Stem; Right; Foot; Right) interage com PrW/R e 

a domina, originando os seguintes resultados:  

 

(38) Stem-Ft-R >> PrW/R 

Candidates Stem-Ft-R Ft-Iambo PrW/R Parse-μ 

☞a. (boní) to   σ * 

b. (bóni) to  *! σ * 

c. bo (níto)  *!  * 

d. bo (nitó) *!   * 

Fonte: Lee (2006, p. 57) – a numeração original foi conservada 

 

(39) Ft-Bin >> Parse 

Candidates Stem-Ft-R Ft-Iambo Ft-Bin PrW/R Parse-μ 

☞a. a (nimál)     * 

b. ani (mál)   *!  ** 

c. (aní) mal *!   σ * 

Fonte: Lee (2006, p. 58) 

 

(40)  

Candidates Stem-Ft-R Ft-Iambo Ft-Bin PrW/R Parse-μ 

a. jaca(ré)   *!  ** 

☞b. já (caré)     * 

c. (jacá) re *!   S * 

d. (jáca) re *! *  S * 

Fonte: Lee (2006, p. 58) 
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Por outro lado, Lee afirma que o acento marcado do não-vebo é encontrado 

em palavras proparoxítonas e paroxítonas terminadas em consoante e, 

diferentemente do que acontece nos casos não-marcados, o troqueu domina o 

iambo, como podemos ver abaixo:  

 

(41) Ft-Troqueu >> Ft-Iambo 

Candidates Stem-Ft-R Ft-Troqueu Ft-Iambo 

a. ma (quina) *!   

☞b. (máqui) na   * 

c. (maqui) na  *!  

d. ma (quina)  *  

Fonte: Lee (2006, p. 58) – a numeração original foi preservada. 

  

Quanto aos verbos portugueses – e em particular os proparoxítonos –, Lee 

(2006) recorre a uma restrição morfológica denominada por Harris de Paradigmatic 

Uniformity (Uniformidade Paradigmática [PU em inglês]) que, como o nome já 

sugere, busca uniformizar o paradigma de verbos latinos para o português, como o 

quadro abaixo demonstra: 

 

Latim Português 

a.  b.  c. d. 

 Amá:ba Rénego  Amáva Renégo  

 Amá:bas Renegas Amávas Renegas 

Amá:ba Rénegat Amáva Renega 

Ama:bá:mus Renegá:mus Amávamos Renegamos 

Ama:bá:tis Renegá:tis Amáveis Renegais 

Amá:bant Rénegant Amávam Renegam 

Fonte: Lee (2006, p. 56) 

 

Segundo Lee (2006, p. 56), o acento do verbo português pode ser 

caracterizado da seguinte maneira: 

a) Tipo de pé: troqueu silábico 

b) Iteratividade: não-iterativo 
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c) Direção da formação do pé: da direita para a esquerda 

d) Sílaba acentuada: a sílaba portadora da vogal adjacente ao radical do 

verbo (como em falámos) ou a última vogal do radical (como em fálam). 

Como podemos ver, enquanto o verbo forma um troqueu silábico, o não-verbo 

forma um iambo graças à restrição Stem-Ft-R, que domina PrW/R. 

 

 

2.2.4.2 Lee (2007) 

 

 

Lee (2007, p. 128) propõe que o acento do português seja tratado como 

morfológico e apresenta como principal argumento para sua proposição a função 

distintiva do acento que, como o nome sugere, distingue categorias lexicais – 

palavras – e também desempenha a função rítmica (HAYES, 1995).  

A análise unificada de Lee (2007) baseada na OT considera a interação de 

restrições já apresentadas em Lee (2006), com o acréscimo de algumas outras, 

como podemos ver abaixo: 

 

a) Restrições prosódicas/rítmicas: 

Trochee: alinhe o cabeça do pé à esquerda do pé 

Ft-Bin: os pés são binários no nível da sílaba 

*Clash: duas cabeças dos pés adjacentes são proibidas  

Ft-R: o lado direito do pé deve ser alinhado com o lado direito da palavra 

fonológica 

Iambic: alinhe o cabeça do pé à direita do pé 

IdStress: o acento do input deve ser preservado 

WSP: sílabas pesadas são acentuadas 

Parse: as análises do pé são exaustivas   

 

b) Restrições morfológicas:  

Rooting: as palavras lexicais devem ser acentuadas 

Paradigmatic Uniformity (PU): acentue a vogal temática nas formas verbais do 

tempo passado 
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Align (Stem, Right, H, Right): o lado direito do radical derivacional coincide 

com o lado direito do cabeça do pé 

 

O acento dos não-verbos, segundo Lee (2007, p. 128), é classificado em 

regular e irregulares, enquanto os verbos compartilham as mesmas propriedades 

acentuais, como podemos ver abaixo:  

 

a) Acento regular dos não-verbos: 

i) o acento cai numa das duas últimas sílabas; 

ii) a sílaba pesada na posição final da palavra atrai o acento; 

iii) o acento nunca cai na vogal temática 

 

b) Acentos irregulares dos não-verbos:  

i) o acento se torna irregular quando a última sílaba pesada não o atrai; 

ii) quando o acento cai na terceira ou quarta sílaba, a partir da margem direita 

da palavra 

 

c) Acento dos verbos:  

i) o acento cai na penúltima sílaba; 

ii) o acento do verbo sempre cai na primeira vogal não-final logo após o 

radical ou na última vogal do radical; 

iii) a sílaba pesada na posição final da palavra não atrai o acento; 

iv) a vogal temática atrai o acento no tempo passado; 

v) o morfema do tempo futuro atrai o acento;  

vi) o acento proparoxítono é previsível pela gramática. 

 

a) O acento regular dos não-verbos:  

O acento regular das formas verbais do português que terminam em vogal 

temática é obtido através da dominância da restrição Ft-R sobre Parse, conforme 

podemos ver abaixo: 

(22) 

/bonito/ Ft-R Parse 

☞a. bo (níto)  * 
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b. (bóni) to *! * 

c. (boní) to *! * 

d. bo (ní) to *! ** 

 Fonte: Lee (2007, p. 130) – a numeração original foi preservada 

 

Entretanto, como observa Lee, os pés em português são binários e uma 

forma do tipo (boníto) é indesejável. A restrição Ft-Bin ocupa uma posição alta na 

hierarquia a fim de eliminar essa forma agramatical. Veja abaixo: 

 

(23) Ft-Bin >> Parse 

/bonito/ Ft-Bin Ft-R Parse 

☞a. bo (níto)   * 

b. (bonito)  *! *  

Fonte: Lee (2007, p. 130) 

 

Entretanto, se a palavra termina em consoante, essa última sílaba pesada 

atrai o acento – forma-se apenas um pé: 

 

(24) Ft-R >> WSP 

 

/formal/ Ft-R WSP Parse 

☞a. for (mál)  * * 

b. (fór) mal *! * * 

c. (for) (mál) *! *  

  Fonte: Lee (2007, p. 131) 

 

Para Lee (2007), palavras oxítonas terminadas em sílaba leve ou sílaba 

pesada, como em /formal/ – acima – e /rapaz/ – abaixo sempre formam o pé iambo 

graças à atuação das restrições Ft-Bin e WSP, como podemos ver abaixo: 

 

(26) 

/rapaz/ Ft-Bin Ft-R WSP Parse 

a. Ra (páz) *!   * 
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☞b. (rapáz)     

c. (rápaz)   *! * 

Fonte: Lee (2007, p. 131) 

 

Em (25), o candidato escolhido como ótimo foi aquele que satisfez a restrição 

Parse, o mesmo acontecendo em (26). Quanto às paroxítonas terminadas em vogal, 

como em /bonito/, estas sempre formam um troqueu, de acordo com Lee (2007). 

Entretanto, segundo o autor, se Troqueu domina Iambo em um tableau onde estão 

dispostos candidatos oxítonas que terminam em vogal – como em /jacaré/ –, o 

ranqueamento se torna problemático, como mostrado abaixo: 

 

(31) 

/jacaré/ Troqueu Ft-Bin Ft-R Iambo 

☞a. ja (caré) *!    

☻b. ja (cáre)    * 

Fonte: Lee (2007, p. 133) 

 

A dominância de Troqueu sobre Iambo em palavras oxítonas terminadas em 

vogal não é desejável. Lee (2007) procura resolver esse problema com a introdução 

da restrição Align, descrita abaixo: 

 

Align (Stem, Right, Head, Right): o lado direito do radical derivacional coincide 

com o lado direito da cabeça do pé. (LEE, 2007, p. 134) 

 

A dominância de Align sobre Troqueu garante a formação de iambo em uma 

palavra oxítona terminada em sílaba aberta, como em /jacaré/: 

 

(35) Align >> Troqueu 

/jacaré/ Align Troqueu Ft-Bin Ft-R Parse Iambo 

a. jaca (ré)}7   *  **!  

☞b. já (caré)}  *  * *  

                                                 
7
 O símbolo } representa o lugar de alinhamento, segundo Lee (2007). 
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c. (jacá) re} *! *     

d. ja (cáre) *!    * * 

Fonte: Lee (2007, p. 134) 

 

Abaixo, podemos ver Align atuando em um ranqueamento de palavras 

oxítonas terminadas em consoante: 

 

(37)  

/rapaz/ Align Troqueu Ft-Bin Ft-R WSP Parse 

a. Ra (páz)   *   *! 

☞b. (rapáz)  *     

c. (rápaz) *!    * * 

 Fonte: Lee (2007, p. 135)   

 

Por outro lado, Align não interfere na escolha do candidato ótimo quando se 

trata de paroxítonas terminadas em vogal, conforme o tableau abaixo mostra: 

 

(36) 

/bonito/ Align Troqueu Ft-Bin Ft-R Parse Iambo 

☞a. bo (ní} to)     * * 

b. (bóni)} to *!   * * * 

c. (boní)} to  *!  * *  

d. bo (ní)} to   *! * ** * 

Fonte: Lee (2007, p. 134-5) 

 

Em resumo, Lee considera a palavra oxítona terminada em vogal como o 

acento regular do português sem nenhuma estipulação, graças ao conceito de 

alinhamento morfológico que, segundo o autor, é vantajoso por poder explicar o 

acento de palavras como café(C) sem fazer uso de catalaxis como alguns autores 

postulam. Uma outra vantagem apontada por esse autor é o fato de Align conseguir 

explicar a Regra de Ritmo, diferentemente de abordagens que postulam a catalaxis.  

 

b) O acento irregular dos não-verbos 
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Para Lee (2007), o acento é considerado irregular se a palavra for paroxítona 

terminada em sílaba fechada ou proparoxítona, como vimos acima. Segundo o 

autor, os acentos irregulares dos não-verbos, marcados na representação 

subjacente, podem ser explicados pela introdução da restrição IdStress, que atua 

em relação de dominância sobre Align: acima, vimos que Align procura garantir que 

o acento caia na última vogal do radical, contudo, sendo essa restrição dominada 

por IdStress, esta atua no sentido de preservar o acento dado pelo input. Observe: 

 

(39) IdStress >> Align 

/jóvem/ IdStress Align Troqueu Ft-R WSP Parse 

☞a. (jóvem)  *   *  

b. (jovem) *!  *  *  

Fonte: Lee (2007, p. 136) 

Quanto às proparoxítonas, Lee afirma que estão sujeitas a síncope para que 

as restrições Align e Ft-R possam ser satisfeitas e, dessa maneira, ajustar o acento 

marcado para o não-marcado (paroxítono). A ação da síncope pode ser resumida no 

esquema proposto por Lee (2007, p. 137) e reproduzido abaixo: 

 

(43)  

a. (L1, L2) L3     →    (L1, L3) :     chácara   → chácra 

b. (H L1) L2       →    (H L2)    :     fósforo     → fósfro 

 

Dessa forma, candidatos que violem a restrição IdStress pelo menos uma vez 

ou candidatos que violem Ft-R mais de uma vez são eliminados por não 

preservarem o acento dado pelo input ou por produzirem formas agramaticais, como 

os tableaux abaixo mostram: 

 

(40)  

/máquina/ IdStress Align Troqueu Ft-R Parse 

a. ma (quína) *!    * 

☞b. (máqui) na  *  * * 

c. (maquí) na *!  * * * 

d. (má) (quína)  *  *!*  
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e. (má) quina  *  *!* ** 

 Fonte: Lee (2007, p. 137) – a numeração original foi preservada 

 

(41) 

/fósforo/ IdStress Align Troqueu Ft-R WSP 

a. fos (fóro) *!    * 

☞b. (fósfo) ro  *  *  

c. (fosfó) ro *!  * * * 

d. (fós) (fóro)  *  *!*  

e. (fós) foro  *  *!*  

Fonte: Lee (2007, p. 137) 

 

c) o acento dos verbos 

O acento dos verbos, segundo Lee (2007), obedece ao mesmo ranqueamento 

proposto para os não-verbos, exceção feita pelos proparoxítonos. Da mesma forma 

que o acento dos não-verbos, os verbos paroxítonos formam um pé binário troqueu 

não-iterativo, portanto, o alinhamento ocorre no lado direito da palavra, como o 

tableau abaixo mostra: 

 

(44) 

/demonstramos/ Ft-R Parse 

☞a. demons (trámos)  * 

b. de (mónstra) mos *! * 

c. (démons) (trámos) *!*  

Fonte: Lee (2007, p. 138) 

 

O acento paroxítono dos verbos também se sujeita a Troqueu, Ft-Bin e Ft-R, 

que dominam Parse e WSP, que não desempenha papel importante na acentuação 

verbal, como o tableau abaixo mostra: 

 

(45) Troqueu, Ft-Bin, Ft-R >> WSP, Parse 

/cantam/ Troqueu Ft-Bin Ft-R WSP Parse 

☞a. (cántam)     *  
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b. (cán) tam  *! * * * 

c. (cantam) *!   *  

d. can (tám)   *!  * * 

e. (cán) (tám)   *!* *   

Fonte: Lee (2007, p. 138) 

 

Contudo, os tempos pretérito e futuro não se sujeitam ao ranqueamento 

acima, pois nessas palavras o acento cai em uma das três últimas sílabas. Para 

explicar o pretérito, é necessário lançar mão da restrição PU – já mencionada –, a 

qual advoga que o acento caia na vogal temática e que essa restrição domine 

Troqueu, como o tableau abaixo mostra:  

 

PU >> Troqueu 

/perdi/ PU Ft-Bin Troqueu Ft-R Parse 

☞a. (perdí)   *   

b. (pér di) *!     

c. (pér) di *! *  * * 

d. per (dí)  *!  * * 

Fonte: Lee (2007, p. 139) 

 

O acento proparoxítono dos verbos não é marcado na entrada lexical, 

segundo Lee (2007), porque PU exige que o acento caia na vogal temática, como o 

tableau abaixo mostra: 

 

(48) PU >> Ft-R 

/falássemos/ PU Ft-Bin Troqueu Ft-R Parse 

☞a. fa (lásse) mos    * ** 

b. fala (ssémos) *!    ** 

c. fala (ssé) mos *! *  * *** 

d. (falá) (ssémos)   *! **  

e. (falá) ssemos   *! ** ** 

f. (fála) (ssémos) *!  * **  

g. fa (lá) ssemos  *!  ** ** 
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Fonte: Lee (2007, p. 140) 

 

Para o tempo futuro, Lee assume a posição postulada por Bisol (1992) e 

Massini-Cagliari (1999) para quem as formas verbais do futuro do presente são 

compostas pelo infinitivo acrescido do verbo haver no presente do indicativo e as 

formas verbais do futuro do pretérito são compostas pelo infinitivo acrescido do 

pretérito imperfeito do verbo ir.  

Assim sendo, o acento do futuro do pretérito, de acordo com Lee (2007), tem 

a sua atribuição semelhante à do acento proparoxítono do verbo, como em /perdi/, 

ao passo que o acento do futuro do presente tem a sua atribuição semelhante à do 

acento paroxítono do verbo, como em /cantam/, já vistos aqui.  

O problema para a aceitação do futuro como uma forma composta reside no 

fato de essas formas verbais terem dois acentos, logo, as formas que constituem 

apenas um pé violam Rooting, uma restrição não dominada, como o tableau abaixo 

mostra: 

 

(49) 

/falar + a/ Rooting PU Ft-Bin Troqueu WSP 

☞a. (falár) (á)    *  

b. fa (lára) *!     

c. fa (lara) *!   *  

d. (fálar) (á)  * *  * 

  Fonte: Lee (2007, p. 141) 

 

Para resolver o problema do choque de acentos, Lee (2207) adota a restrição 

*Clash, que proíbe duas cabeças de pé adjacentes. *Clash é uma restrição de 

marcação não-dominada em português e atua no sentido de evitar choque de 

acentos em verbos oxítonos como o tableau abaixo mostra: 

 

(51) 

/fala + a/ Rooting *Clash PU Ft-Bin Troqueu WSP 

a. (falár) (á)  *!  * *  

b. fa (lára) *!      
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c. fa (lara) *!   *   

☞d. (fálar) (á)   * *  * 

Fonte: Lee (2007, p. 141) 

 

De acordo com Lee (2007), *Clash atua de igual maneira em verbos 

proparoxítonos do futuro como o tableau abaixo demonstra:   

 

(52) 

/falar + iamos Rooting *Clash PU Ft-Bin Troqueu Ft-R 

☞a. (fálar) (ía) mos   *   * 

b. (falar) i (ámos)   **!    

c. (falar) i (ámos)   *  *!  

d. (falar) (ía) mos  *!   * * 

e. falar (ía) mos *!  *   * 

Fonte: Lee (2007, p. 142) 

 

Em suma, Lee (2007) postula que o acento regular dos não-verbos é o 

oxítono sem precisar de nenhuma estipulação. O acento regular dos não-verbos 

portugueses, da mesma maneira que o acento dos verbos, se sujeita ao seguinte 

ranqueamento: Rooting, IdStress, *Clash >> PU, Align >> Ft-Bin, Troqueu, Ft-R >> 

WSP, Iambo, Parse.  

Contudo, os verbos proparoxítonos, segundo Lee (2007), só são obtidos com 

a utilização da restrição de marcação PU, que permite que o acento repouse sobre a 

vogal temática do verbo.   

Na próxima seção, abordaremos a proposta de Bonilha (2005) também 

baseada na OT. Julgamos interessante apreciar essa proposta a fim de fazer uma 

comparação com os dados de Lee acima mostrados. 

  

 

2.2.4.3 A proposta de Bonilha (2005) 
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O trabalho de aquisição linguística de Bonilha (2005) conta com apenas um 

sujeito informante de idade de 1:01:22 a 3:09:13, cujos dados foram observados em 

32 coletas. Seu objetivo é “aplicar um único modelo de descrição e análise 

lingüística – Teoria da Otimidade conexionista – que seja capaz de dar conta da 

aquisição fonológica de um determinado sujeito, considerando diferentes unidades 

na análise.” (BONILHA, 2005, p. 124)  

Bonilha (2005) apresenta uma proposta de acento primário para os nomes do 

português brasileiro ancorada na hipótese proposta por Gordon (1999, 2002) de que 

a qualidade da vogal influencia na determinação do peso silábico e também na 

formação dos pés. 

Assim, Bonilha (2005) assume que o PB seja uma língua sensível ao peso 

devido à proeminência sonora da coda e também devido ao tipo de vogal 

constituinte das sílabas da palavra: numa escala de vogais mais pesadas a menos 

pesadas, a autora afirma que a vogal baixa é mais pesada que as demais, sendo 

seguida pelas médias e pelas altas. Abaixo, apresentamos a escala de peso silábico 

das vogais tal como adotada por Bonilha (2005, p. 347): 

 

VOGAIS (-) PESADAS: ALTAS i, u 

VOGAIS (-) PESADAS: MÉDIAS ALTAS e, o 

VOGAIS (+) PESADAS: MÉDIAS BAIXAS ε, ↄ 

VOGAL (+) PESADA: BAIXA a 

 

De acordo com a escala acima, vogais médias baixas são consideradas 

pesadas e esse peso atrai o acento, motivo por que essa qualidade de vogais só 

aparece em posição acentuada. Para Bonilha (2005), a variação de sílabas 

portadoras do acento primário em uma mesma palavra confirma a sua hipótese de 

que as vogais médias baixas são pesadas e essa confirmação pode ser explicitada 

pela disputa entre a militância do peso silábico e o padrão paroxítono, como os 

exemplos abaixo mostram (cf. BONILHA, 2005, p. 347-8) – a numeração original foi 

preservada:  

 

(63a) 

temor 

papel 
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papai 

 

(63b) 

pedante              *pedante 

moderno             *moderno 

 

(63c) 

ureter             uréter 

projetil            projétil 

reptil               réptil 

soror               sóror 

 

(63d) 

nobel                nobel 

xerox                xerox  

 

(63e) 

hieroglifo          hieróglifo 

ambrosia          ambrósia 

ortoepia            ortoépia 

 

Segundo Bonilha (2005), o peso silábico se revela uma restrição mais  

relevante do que o padrão acentual paroxítono, o mais recorrente no PB, como em 

(63a). Um pouco mais adiante, vamos apresentar argumentos a fim de demonstrar 

que a hipótese de Bonilha se confirma apenas em parte, pois há estudos que 

comprovam que palavras como /temor/ e /papel/, por exemplo, também podem se 

realizar como /temô/ e /papé/, dependendo do tipo de registro a ser considerado. 

Logo, podemos lançar dúvida sobre essa primeira hipótese.  

A segunda evidência da importância do peso silábico, de acordo com Bonilha, 

é o fato de palavras formadas por uma penúltima sílaba pesada nunca apresentarem 

acento proparoxítono, como em (63b). 

Para a autora, palavras como projétil, réptil, sóror e uréter são aceitas no 

sistema do PB quando há uma alteração no tipo do núcleo da penúltima sílaba, que 

se torna uma vogal média baixa. Dessa forma, a autora postula que o peso silábico 
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da penúltima sílaba, formada por uma vogal média baixa “prepondera” sobre o peso 

silábico posicionado no final da palavra. Contudo, Bonilha (2005) não explicou o 

motivo de em alguns contextos o peso da vogal média baixa preponderar sobre o 

peso da sílaba final e, em outros contextos, não, pois a autora reconhece que as 

duas formas são igualmente aceitas em PB.  

O mesmo argumento apresentado pela autora é utilizado para justificar a 

alternância entre nobel / nobel e xerox / xerox (63d). 

Em (63e), a autora postula que a alternância entre hieroglifo / hieróglifo, por 

exemplo, é justificada porque o padrão proparoxítono – assim como o oxítono – não 

é marcado em PB. Logo, a forma hieroglifo, por exemplo, é aceita no sistema por ser 

uma paroxítona – o padrão mais usual da língua – enquanto a forma hieróglifo é 

aceita por portar uma vogal média baixa que atrai para si o acento.  

Bonilha (2005) apoia sua proposta de que as vogais médias baixas são 

pesadas no trabalho de Wetzels (1992), que postula o abaixamento datílico e o 

abaixamento espondeu e que esses abaixamentos “ocorrem pelo aspecto não-

marcado do português de atribuir o acento primário a sílabas pesadas constituídas 

por vogais médias baixas.” 

Contudo, Bonilha (2005) reconhece que a atribuição do acento em palavras 

do tipo átimo, açúcar ou sofá, por exemplo, não pode ser explicada apenas por ser o 

PB uma língua trocaica, sensível ao peso silábico – incluindo-se aí o peso formado 

por vogais médias baixas. Há, segundo a autora, a necessidade de adotar a 

extrametricidade para explicar palavras do tipo /açúca<r>/, pois, em casos como 

esses, o peso da última sílaba não atrai o acento e a vogal da penúltima sílaba não 

é uma vogal média baixa.  

Quanto a palavras do tipo sofá, chalé, café, Bonilha (2005) rejeita a solução 

adotada por Bisol (1992), que postula uma consoante na forma subjacente dessas 

palavras, visto que Align (Σ, L, H (Σ), L) domina Align (Σ, R, H (Σ), R), segundo a 

autora, e palavras oxítonas desse tipo só podem ser explicadas com a introdução de 

outras restrições como as relacionadas à qualidade das vogais propostas por 

Kenstowicz (1996). 

Bonilha (2005) postula para o sistema acentual do PB o seguinte 

ranqueamento: Align (Foot, R, Word, R) >> Align (Foot, L, Word, L); Align (Σ, L, H 

(Σ), L) >> (Σ, R, H (Σ), R); WSP, Ft-Bin >> Parse-αμ. Esse ordenamento de 

restrições, segundo a autora, permite que, ao lado de paroxítonas leves e oxítonas 
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pesadas, figurem outros padrões em que a sílaba portadora do acento contenha 

uma vogal média baixa, como o oxítono – café –, o paroxítono – soneca – e o 

proparoxítono – pétala, pois, ainda de acordo com a autora, WSP “estaria 

relacionada às sílabas constituídas por vogais médias baixas, sendo o acento da 

sílaba final pesada garantido pelo alto ranqueamento de Ft-Bin e Align (Foot, R, 

Word, R).” (BONILHA, 2005, p. 351) 

Quanto às vogais /i/ e /u/ em posição final de palavras com sílabas finais 

leves – como em saci, caju, por exemplo –, a autora as considera maus elementos 

fracos de pés formadores de iambo. O ranqueamento necessário à produção de 

iambo é, segundo a autora, o seguinte: *T/i, u]ω >> Align (Σ, L, H (Σ), L) >> Align (Σ, 

R, H (Σ), R). *T/i, u]ω é a restrição responsável pela proibição das vogais altas na 

posição fraca do pé localizada na borda direita da palavra prosódica, como podemos 

ver no tableau abaixo: 

(68) 

/sa.’si/ *T/i, u]ω Align (Σ, L, H (Σ), L) Align (Σ, R, H (Σ), R) 

/´sa.si/ *!  * 

☞/sa´si/  *  

Fonte: Bonilha (2005, p. 352) – a numeração original foi mantida. 

 

Palavras oxítonas leves terminadas em /i/ e /u/ se submetem a esse 

ranqueamento, segundo a autora: 

(69) 

/u.ru.´bu/ *T/i, u]ω Align (Σ, L, H (Σ), L) Align (Σ, R, H (Σ), R) 

/u.´ru.bu/ *!  * 

/´u.ru.bu/ *!  * 

☞/u.ru.´bu/  *  

/bu.ri.´ti/ 

/bu.´ri.tʃi/ *!  * 

/´bu.ri.tʃi/ *!  * 

☞/bu.ri.´tʃi/  *  

/ʒa.bu.´ti/ 

/ʒa.´bu.tʃi/ *!  * 

/´ʒa.bu.tʃi/ *!  * 
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☞/ʒa.bu.´tʃi/  *  

Fonte: Bonilha (2005, p. 352) – a numeração original foi mantida. 

    

Para Bonilha (2005), o português é uma língua na qual a sonoridade exerce 

um importante papel na atribuição do acento pelas duas vias possíveis: (i) mudança 

do padrão acentual por militância de restrições de sonoridade de elemento forte e de 

elemento fraco – acento conduzido pela sonoridade – e (ii) mudança da qualidade 

da vogal por militância do padrão acentual da língua – sonoridade conduzida pelo 

acento. (BONILHA, 2005, p. 353 – o grifo é da autora) 

O item (i), segundo Bonilha (2005), pode se concretizar pela formação de 

iambos cuja sílaba forte é constituída pelas vogais /i/ e /u/ quando estas se localizam 

na borda direita da palavra prosódica, a exemplo das palavras apresentadas nos 

tableaux (68) e (69) acima. 

O item (ii), de acordo com a autora, pode se concretizar no abaixamento das 

vogais médias altas como em ureter/uréter, nobel/nobel, hieroglifo/hieróglifo, por 

exemplo. 

Em resumo, Bonilha (2005) crê serem os padrões acentuais paroxítono e 

oxítono com sílaba final leve e oxítono com sílaba final pesada os padrões não-

marcados em PB; os padrões proparoxítono e paroxítono pesado são considerados 

marcados pela referida autora.  

 

 

2.2.5 Menção aos trabalhos de Wetzels (1992) e Cagliari (1999) 

 

 

São dois trabalhos de certa importância no contexto da discussão da 

atribuição do acento primário do PB, que contribuem para ampliar a compreensão do 

assunto. O trabalho de Wetzels (1992) sobre a neutralização das vogais médias no 

PB pode ser citado porque, apesar de o acento não ser seu objeto de estudo, está 

de certa forma relacionado àquele fenômeno. 

Para esse autor, a atribuição do acento primário do PB se dá da seguinte 

maneira: o caso não-marcado se caracteriza pela acentuação de sílabas pesadas 

em final de palavra e se, e tão somente se, não houver uma sílaba desse tipo é que 
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o acento recua para a penúltima sílaba, devendo esta também ser pesada. Portanto, 

para Wetzels (1992), o acento primário de palavra é sensível à quantidade e a 

construção dos pés é feita da direita para a esquerda, não-iterativamente, formando 

um troqueu moraico. 

Quanto às proparoxítonas e paroxítonas terminadas em sílaba pesada, as 

exceções à regra, recebem o seguinte tratamento: as proparoxítonas cuja sílaba 

proeminente é pesada formam um pé datílico, pois o autor opta por não usar a 

extrametricidade; o mesmo tratamento é dispensado para as paroxítonas terminadas 

em sílaba pesada, que formam um pé espondeu. As proparoxítonas cuja sílaba 

proeminente é leve, por sua vez, recebem o sinal diacrítico de extrametricidade tal 

como predita pelo modelo de Hayes.  

Quanto ao trabalho de Cagliari (1999), por sua vez, apesar de não apresentar 

nenhuma proposta de atribuição de regras do acento e apesar de não ser 

conclusivo, tem seu mérito porque expõe a problemática que envolve um estudo de 

acentuação tanto do ponto de vista fonético quanto fonológico.  

 Um estudo fonético, segundo o autor, é ineficaz por “não ter condições de 

atribuir valores linguísticos que definam o acento” (1999, p. 32), apesar de a fonética 

identificar e conseguir mapear saliências relativas ao acento. Por outro lado, um 

estudo fonológico falha devido a sua circularidade, que consiste no fato de essa 

disciplina dispor de fatos lingüísticos específicos e necessários para a definição do 

acento mas que, apesar disso, necessita primeiro saber da localização do acento, o 

que, segundo o autor, cria um círculo vicioso. 

O trabalho de Cagliari (1999) também é interessante por nos dar uma visão, 

ainda que bastante resumida, acerca das diferentes abordagens do acento, tanto do 

ponto de vista fonético quanto do fonológico, tanto do acento de línguas estrangeiras 

quanto do acento do PB.  

 

 

2.2.6 Resumo do capítulo 

 

 

Neste capítulo, apreciamos as propostas pela OT de Lee (2006; 2007) e 

Bonilha (2005). Utilizando o mesmo aparato teórico, os dois autores seguem vias 

diferentes quanto ao ranqueamento das restrições: para Lee (2007, p. 143), a 
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atribuição do acento primário do PB obedece ao seguinte ranqueamento: Rooting, 

IdStress, *Clash >> PU, Align >> Ft-Bin, Troqueu, Ft-R >> WSP, Iambo, Parse; para 

Bonilha (2005, p. 364), o ranqueamento é o seguinte: IDENT σ´ >> Ft-Bin, Align (Σ, 

R, H (Σ), R), Align (Σ, L, H (Σ), L), Parse-σ, Align Foot-L, Align Foot-R >> MAX I/O σ 

>> Restrições de marcação de traços >> MAX I/O σ= >> MAX, DEP – esse 

ranqueamento dá conta apenas da produção monossilábica e dissilábica nos 

primeiros estágios de aquisição fonológica, segundo a autora.  

Os resultados também são diferentes: Lee (2007) reconhece o acento oxítono 

sem nenhuma estipulação como o não-marcado do PB, enquanto Bonilha (2005) 

postula como padrões não-marcados as paroxítonas (troqueu) e as oxítonas com 

sílaba final leve e com sílaba final pesada (iambo). Não há problema algum no fato 

de os caminhos serem diferentes para os dois autores, mas, como podemos 

constatar, mesmo seguindo caminhos distintos, as propostas dos autores têm uma 

interseção: o fato de ambos reconhecerem como padrão não-marcado o oxítono.  

Se, por um lado, diferentes caminhos – Lee e Bonilha – podem chegar à 

mesma conclusão, por outro, um mesmo caminho – Bonilha – pode chegar a 

conclusões plurais: o acento paroxítono (troqueu) convive de forma não-marcada 

com o oxítono (iambo), o que nos faz pensar que a OT, da mesma maneira que a 

Fonologia Métrica, não é capaz de prever com segurança o acento primário do PB 

simplesmente porque o acento dessa língua é imprevisível.  

É possível concluir que a teoria proporciona diferentes modos de pensar o 

mesmo objeto – a mesma língua –, mas também é possível concluir que, se existem 

restrições universais e é destas que são escolhidas hierarquias de restrições 

particulares que caracterizam uma língua particular, logo, uma gramática deveria 

estar relacionada a uma hierarquia de restrições específicas; do contrário, cremos 

tratar-se de gramáticas diferentes.     

No próximo capítulo, utilizaremos esses dados para argumentar que o acento 

primário do PB é não-métrico, conforme já dissemos acima. 
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CAPÍTULO III: O ACENTO PRIMÁRIO DO PB: UMA PROPOSTA BASEADA NA 

MARGEM 

 

 

3.1 A variação que não queremos ver 

 

 

As principais propostas do PB para o acento primário são orientadas pelo 

pensamento gerativista, que concebe formulações que expressem a competência 

lingüística do falante-ouvinte, invariável, que usa de simplicidade e procura alcançar 

generalizações, ou seja, com o mínimo de regras procura abarcar todos os fatos 

relevantes de uma análise do sistema acentual.  

Nesta seção, nossa atenção se volta para os fatos concernentes a esse 

sistema que foram excluídos da análise daqueles autores por terem sido 

interpretados como secundários ou “marginais”, utilizando o termo de Possenti 

(1977).  

O primeiro e mais importante desses aspectos a considerar é o fato de que a 

variação parece existit no nível da subjacência (COETZEE, 2004). Dissemos no 

capítulo anterior que o acento primário do PB pode ser reanalisado como um 

troqueu moraico – Bisol e Massini-Cagliari –, um iambo – Lee – e um troqueu 

silábico – Bisol. 

Partindo dessa constatação, propomos aqui analisar uma forma de base 

qualquer, como por exemplo a palavra marcha. Essa palavra poderia ser escolhida 

para análise por Bisol, Lee e Massini-Cagliari porque, na subjacência, sua forma 

fonológica coincide com a forma dicionarizada. Sendo assim, vamos fazer a 

representação dessa forma de base, subjacente, invariável, de acordo com os 

dispositivos disponíveis pela Teoria Métrica a fim de atribuir-lhe um padrão métrico. 

 

a. Troqueu silábico (BISOL, 1992, 2002): 

 (x       .) 

Mar  cha 

 

b. Troqueu moraico (MASSINI-CAGLIARI, 1995): 

 (x) 
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Mar  <cha> 

 

c. Iambo (LEE, 1995): 

     (x) 

March <a> 

 

Como já dissemos, marcha é uma forma de base, subjacente e, como 

podemos ver acima, ela apresenta variação quanto a sua representação métrica. 

Por outro lado, tomemos um exemplo de uma palavra que represente o desempenho 

do falante. Marcha, acima, é a forma dicionarizada, culta, mas há ainda outras 

possibilidades fonológicas possíveis no PB: o /r/ da coda silábica pode se realizar 

em PB como tepe, aspirado, retroflexo ou pode ser apagado. Mais adiante, vamos 

argumentar que essa variação não foi observada pelos autores acima porque eles 

só consideraram a forma dicionarizada, portanto, a forma escrita, que se opõe às 

encontradas nos dialetos (cf. BISOL, 2002). 

Retomemos o caso de marcha e as variantes de /r/. É possível fazer dois 

tipos de distinção dos /r/ nessa palavra: de um lado, qualquer realização concreta 

desse fonema, não importa se um tepe ou aspirado ou qualquer outro, porque 

qualquer uma dessas realizações torna a sílaba pesada porque ocupa o lugar 

destinado à coda silábica; de outro lado, em oposição a essas realizações, encontra-

se o apagamento, tornando a sílaba aberta, leve. 

Portanto, quanto ao desempenho, os falantes podem realizar maRcha – em 

que R simboliza tepe, aspirado, retroflexo etc. – ou ma0cha8 – em que o falante 

apaga R. Abaixo, vamos representar o padrão métrico de marcha como esta se 

apresenta no desempenho do falante, ou seja, primeiro com realização de R na coda 

da primeira sílaba e depois essa mesma palavra com o apagamento:  

 

a. Marcha, segundo o desempenho do falante 

a1. Troqueu silábico: 

(x       .) 

Mar  cha 

                                                 
8
 Não cremos ser preciso realizar uma análise acústica para demonstrar que o /r/ aspirado, por 

exemplo, em posição de coda medial, precedendo uma consoante coronal palatal desvozeada, muito 
facilmente se apaga. Essa informação parece ser do conhecimento de todos. 
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a2. Troqueu moraico: 

(x) 

Mar  <cha> 

 

a3. Iambo: 

     (x) 

March <a> 

 

b. Ma0cha 

b1. Troqueu silábico:  

      (x       .) 

    Ma0  cha 

 

b2. Toqueu moraico: 

       (x       .) 

    Ma0  cha 

 

b3. Iambo: 

     (x) 

Ma0ch <a> 

 

Uma observação superficial já é o bastante para percebermos que os padrões 

métricos tanto da forma subjacente quanto da de superfície são idênticos. Se de fato 

houvesse alguma característica na forma dicionarizada que a diferenciasse de uma 

forma superficial, essa característica deveria se revelar para que fosse feita a 

distinção entre ambas, mas, não vemos nada em termos de estrutura nem de 

estrutura métrica que concorra para tal distinção, a não ser um rótulo criado para 

que se alcance a simplificação.  

Se a generalização tão pretendida e a construção de uma hipótese da 

competência do falante não foram alcançadas pelos autores acima quando eles não 

admitiam a variação na subjacência, essa generalização fica bem mais difícil se a 

admitirmos. Observemos alguns exemplos de formas de base retirados de Bisol 

(1992): pomar, anel, troféu, pensou etc. A forma fonológica de pomar considerada 
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por Bisol, por exemplo, é aquela que coincide com a dicionarizada, mas qualquer 

falante do PB é capaz de admitir que ao lado de pomar também temos pomá.  

A Fonologia Métrica é uma escola que se destaca em relação às outras 

exatamente por conceber o acento como uma proeminência relativa das sílabas. Se 

é correto pensar assim, então é forçoso admitir também que a sílaba exibe um 

comportamento variável na posição de coda. É um consenso entre os estudiosos do 

mundo inteiro que há padrões silábicos marcados e padrões não-marcados e que há 

uma tendência de as línguas tornarem suas sílabas abertas – e o português também 

acompanha essa tendência.  

Portanto, temos então um dado fornecido pelo dicionário que conserva a 

sílaba travada, mas também temos estudos que comprovam que essa sílaba travada 

pode se apresentar variavelmente como destravada, é uma realidade que o 

estudioso do acento não pode omitir, sob pena de distorcer a realidade dos fatos. 

Uma observação interessante é que esse comportamento variável exibido 

pelas sílabas em posição de coda não nega as proeminências relativas, o que 

estamos tentando mostrar é que uma análise métrica não considera duas formas 

como em pomar / pomá simultaneamente porque para ela só existe a forma em que 

a sílaba figura como travada, já que esta é ideal para a formação de um troqueu; por 

outro lado, se o modelo métrico admitir pomá, precisará lançar mão de catalaxis 

para poder sustentar a formação de um troqueu. Nesse aspecto, a PAF apresenta-

se mais vantajosa porque admite as duas formas sem precisar usar catalaxis, o que 

parece ser um ganho para a teoria, pois não se sobrecarrega. 

 A fim de sustentar esse argumento, vamos apresentar dados históricos e 

também sincrônicos, a seguir. 

 

 

3.1.1 Algumas considerações sobre a Teoria da Variação 

 

 

Neste trabalho, embora não desenvolvamos nenhuma pesquisa variacionista 

a fim de explicar o acento primário neste momento, vamos trabalhar com a noção de 

variação porque acreditamos que ela é aplicável ao fenômeno em pauta e pode nos 

ajudar a entendê-lo melhor.  
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No passado, a noção de variação era descartada pela escola gerativista, 

porém, em tempos recentes, essa concepção está ganhando força dentro dessa 

escola: para a OT, por exemplo, as gramáticas de línguas são dadas através da 

hierarquia de restrições, portanto, se há uma inversão nessa hierarquia a fim de 

selecionar outro dado bem formado, há gramáticas diferentes. Contudo, mesmo na 

OT podemos observar uma mudança em direção ao reconhecimento e uso da 

variação dentro de uma mesma gramática: Kiparsky (citado por BISOL, 2002, p. 

304), por exemplo, propõe que os indivíduos possuam em sua consciência as 

gramáticas em competição; Nagy e Reynolds (citados por BISOL, 2002, p. 304), por 

sua vez, admitem uma “flutuação de restrições em dada área da gramática”; ao 

passo que Ostendorp (1997) reconhece uma gramática maior subdividida em 

gramáticas relacionadas ao estilo. 

No Brasil, são escassos os estudos sobre fonologia à luz da Teoria da 

Variação Lingüística, sendo a obra Fonologia e Variação (BISOL; BRESCANCINI, 

2002) um ótimo exemplo destes. Uma obra como essa se mostra relevante por nos 

mostrar, entre outras coisas, que a variação existente no sistema fonológico do PB é 

condicionada por fatores lingüísticos e também sociais pertencentes a uma dada 

comunidade e traz a discussão sobre o lugar dessa variação dentro de uma mesma 

gramática.  

Monaretto (2002), por exemplo, em seu estudo sobre a vibrante pós-vocálica 

em Porto Alegre, deseja refletir sobre o comportamento dessa consoante e avaliar 

esse comportamento a fim de constatar possíveis indícios de uma mudança em 

curso ou de uma variação estável. 

De acordo com Monaretto (2002, p. 260), a vibrante pós-vocálica conta com 2 

variantes expressivas em processo de mudança: o apagamento, que tende a 

aumentar; e o tepe, que tende a diminuir. O VARBRUL selecionou 3 variáveis como 

as que mais influenciam na queda da vibrante pós-vocálica: a classe morfológica, a 

posição e a idade. Destas, gostaríamos de destacar apenas a posição, o que será 

feito na tabela a seguir: 

Apagamento da vibrante pós-vocálica segundo a posição do r na palavra 

Posição medial em 1970 0% 

Posição medial em 1990 2% 

Posição medial no final da década 1990 1% 
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Posição final em 1970 31% 

Posição final em 1990 64% 

Posição medial no final da década 1990 68% 

 Fonte: Monaretto (2002, p. 260) 

 

Os dados de Monaretto nos mostram que o apagamento da vibrante pós-

vocálica em posição final vem aumentando nos últimos 30 anos e atualmente essa é 

a variante mais importante dentre as ocorrentes na comunidade porto-alegrense. 

Acreditamos que um estudo de cunho variacionista como esse nos dá respaldo para 

postularmos que, há pelo menos 30 anos, na referida comunidade, parece que o 

acento é variável em se tratando de palavras terminadas em uma vibrante. 

Como já visto acima, há 2 fatores lingüísticos e 1 social que condicionam a 

queda dessa consoante e, assim sendo, se há uma alternância entre realização 

(tepe) e apagamento do r, há também alternância no acento: em caso de 

apagamento, temos um iambo e em caso de realização de um tepe, temos a 

formação de um troqueu, como podemos exemplificar abaixo: 

a) a  mor                     b) a   mo0 

        (*  .)                         (.      *) 

 

Mesmo que a Fonologia Métrica permita advogar uma consoante catalática 

em b) a fim de manter o padrão troqueu, um estudo variacionista nos ajuda a 

entender que a alternância entre a) e b) existe, é real, um fenômeno caracterizado 

como uma mudança em progresso há pelo menos 30 anos. 

Assim sendo, graças a um estudo variacionista como esse, optamos por 

considerar as duas formas em nossa abordagem, porque ambas são encontradas na 

língua corrente e, portanto, um estudo sobre acento precisa levar em consideração 

essa variação, afinal, a metodologia sociolingüística é reconhecidamente confiável 

por prover uma representação matemática da quantidade de falantes da amostra em 

relação à quantidade de falantes da comunidade pesquisada; os dados são 

estratificados por idade, sexo, escolarização, além das variáveis lingüísticas. 

Da mesma forma que no exemplo de Monaretto (2002), podemos citar 

também os trabalhos de Amaral (2000, 2002) e Collischonn (2002), ambos 

mostrando que as proparoxítonas alternam com as paroxítonas. Entretanto, não nos 
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estenderemos nestes assunto porque nossa intenção nesta seção é apenas 

demonstrar o motivo de nossa opção por considerar o acento um fenômeno variável.  

3.1.2 Evidências diacrônicas de variação do padrão silábico 

 

 

Segundo Lausberg (1981), a tendência a evitar palavras terminadas por 

sílabas travadas se verifica desde o latim vulgar; para Lausberg, essa língua tinha 

um verdadeiro horror vacui – um horror pela vagueza do núcleo silábico. Na 

passagem para as línguas românicas, o português foi um dos sistemas em que essa 

tendência se verificou mais fortemente e o destravamento da sílaba final, de acordo 

com o autor, se dá, no caso do português, preferencialmente por meio uma 

metátese: semper > sempre; ou por meio de uma apócope: lupus > lobo.  

Para Naro e Scherre (2007), a simplificação do padrão silábico do PB, na 

direção de uma estrutura do tipo CV, é atribuída ao fato de essa tendência já existir 

no português europeu não-padrão que veio para cá transportado pelos 

colonizadores com suas variantes que “floresceram, regadas por condições sociais 

generosas, como uma norma lingüística mais branda e flexível, criada no contexto 

da existência de multilinguismo generalizado e da aquisição do português como 

segunda língua.” (NARO e SCHERRE, 2007, p. 133) 

A idéia dos autores acima é que não há razões para se atribuir a simplificação 

do padrão silábico ao resultado de processos de crioulização do PB devido ao seu 

contato sobretudo com línguas indígenas e africanas, apesar de, segundo eles, 

haver condições sócio-históricas que favoreceriam o desenvolvimento dessa 

crioulização. O português popular brasileiro, de acordo com os autores, encontra 

suas raízes não em processos de crioulização, mas no português europeu não-

padrão, vindo para cá desde os primeiros anos de colonização.  

As conclusões de Naro e Scherre 92007) são-nos interessantes porque 

mostram o quão antigo e enraizado é o fenômeno da simplificação do padrão 

silábico do PB e essa simplificação se faz sentir não apenas no português popular 

brasileiro, mas também no PB culto. As formas dizê (dizer) e comprá (comprar), por 

exemplo, são reconhecidamente pertencentes ao sistema do português europeu 

não-padrão arcaico e moderno – ver quadro 1 de Naro e Scherre, 2007, p. 122 – e, 

por extensão, ao sistema do português popular brasileiro arcaico e moderno (HOLM, 

1992).  
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Segundo Holm (1992, p. 48), a queda do /r/ final que caracteriza o infinitivo de 

verbos como dizer “tornou-se aceitável mesmo na pronúncia educada”, ou seja, é 

aceitável até mesmo no PB padrão no atual estágio dessa língua.  

Lucena (2007) propõe uma conspiração atuante já desde o período do latim e 

consumada no PB, no sentido de que vários mecanismos daquela língua foram 

desenvolvidos com um único objetivo: a simplificação do padrão silábico. Utilizando 

a Teoria da Otimidade, Lucena (2007, p. 118) aponta três fenômenos ocorridos no 

sistema latino que foram decisivos para que a língua portuguesa tivesse um padrão 

silábico mais simples: simplificação das consoantes geminadas; restrição da coda 

silábica aos segmentos /L, R, N, S/; e redução de alguns grupos consonantais.  

A simplificação, segundo o autor, é resultante da demoção da restrição Max-

IO, outrora ocupante de uma posição alta no sistema latino, para uma inferior na 

hierarquia da língua portuguesa.  

Como podemos ver, havia um número maior de segmentos que poderiam 

ocupar a coda silábica latina e esse número foi reduzido drasticamente na 

passagem para o português. Ainda assim, em boa parte dos casos a coda 

constituída por /L, R, N, S/ e glides pode ser apagada. Em termos diacrônicos, 

nossos dados ficam restritos aos exemplos dados por Naro e Scherre (2007) e por 

Holm (1992) como uma evidência de que é muito difícil apreender a variação na 

diacronia, mas já são suficientes para demonstrar que ela existe de fato desde os 

primeiros estágios da língua portuguesa.  

A importância de mostrarmos que a simplificação da coda silábica é uma 

tendência da língua portuguesa desde sua origem reside no fato de podermos 

explicar que a simplificação ocorrente no estágio atual do PB não é um fato novo, 

por isso mesmo deveria ser levado em conta no estudo da acentuação. 

 

 

3.1.2 Evidências sincrônicas  

 

 

A razão pela qual ocorre o destravamento da coda silábica tem sua origem na 

escala de sonoridade proposta por Jespersen (citado por Hooper, 1976). Seguindo 

os efeitos dessa escala na constituição silábica, temos um núcleo cuja sonoridade 

constitui o ápice da sílaba (CÂMARA JÚNIOR, 1970), portanto, sendo o elemento 
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mais audível, é o único indispensável dentro da sílaba. Antes do núcleo, posiciona-

se o ataque, formado sempre em português por um segmento que ocupa uma 

posição baixa na escala. O ataque é, na palavra de Câmara Júnior (1970), o aclive, 

que dá a idéia de movimento para cima. 

Depois do núcleo, está a coda, que em português é restrita aos segmentos /L, 

R, S, N/ e glides, segmentos que ocupam uma posição bem mais alta na escala do 

que aqueles que formam o ataque, porém, em relação ao núcleo, a coda pode ser 

considerada um declive (CÂMARA JÚNIOR, 1970), é bem menos sonora que este. 

Uma vez que a coda é menos sonora que o núcleo, há uma possibilidade de 

apagá-la, para que a sílaba se torne aberta, por conseguinte, termine com um 

elemento mais audível. 

Um outro aspecto do comportamento silábico observado por Ewen e Hulst 

(2001) é que as sílabas travadas em posição final de palavra tendem a ser 

destravadas mais do que aquelas que ocupam uma posição não-final. Dessa forma, 

podemos afirmar que o português é uma língua caracterizada pela alternância dos 

padrões CV e CVC e que essa alternância, na posição final, é possível com a 

realização ou não do seu segmento mais fraco, a coda.  

Se há alternância de padrões silábicos na posição final da palavra, muito 

provavelmente essa alternância vai resultar em uma variação do padrão acentual – 

se analisado por pés métricos – como veremos. 

Nossa intenção é mostrar que uma mesma sílaba travada em posição final 

também pode se apresentar como destravada nessa mesma posição. Para fins de 

exemplos, vamos considerar alguns estudos sociolingüísticos que descrevem o 

comportamento do /r/ final e o comportamento do glide também em posição final. 

O primeiro exemplo é dado por Callou, Moraes e Leite (2002) sobre o /r/ final 

na fala culta das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e 

Salvador. O estudo sociolingüístico desses autores analisou 4.334 ocorrências de /r/ 

posvocálico realizadas por falantes da norma culta das cidades citadas acima, 

divididos por faixa etária – 25 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 anos em diante – e 

gênero. Um dos objetivos do estudo é mapear a distribuição das variantes do /r/ nos 

limites das cidades acima. A seguir, reproduzimos o quadro das variantes de /r/ 

consideradas por Callou, Moraes e Leite (2002, p. 464):  
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/r/ 

Vibrante apical múltipla 

Vibrante uvular 

Fricativa velar 

Fricativa laríngea 

Vibrante apical simples 

Aproximante retroflexa 

Zero fonético (queda) 

 

Um primeiro contraste é feito em virtude da posição do fonema dentro da 

palavra para fins de escolha do valor de aplicação: na posição medial, o percentual 

mais alto de ocorrência em São Paulo e Porto Alegre é a vibrante apical simples, no 

Rio de Janeiro e em Salvador, a fricativa velar e em Recife, a fricativa laríngea; na 

posição final, o percentual mais alto de ocorrência para todas essas comunidades é 

o apagamento. 

Uma vez que é a posição final que nos interessa, reproduziremos abaixo as 

variações de /r/ encontradas em cada cidade, conforme Callou, Moraes e Leite 

(2002, p. 468): 

CIDADE % APAGAMENTO POSIÇÃO 

Porto Alegre 37 segunda 

São Paulo 49 primeira 

Rio de Janeiro 47 primeira 

Salvador 62 primeira 

Recife 50 primeira 

 

Como podemos ver, o apagamento só ocupa a posição de segunda variante 

com maior número de ocorrências em Porto Alegre, enquanto nas demais cidades 

essa variante fica em primeiro.  

Um outro exemplo de análise do /r/ em posição de coda final é dado por 

Monaretto (2002): trata-se de três amostras de fala culta, da mesma forma que no 

estudo de Callou, Moraes e Leite (2002), da cidade de Porto Alegre, sendo a 

primeira amostra da década de 70, a segunda da década de 90 e a terceira do final 

de 90.  



  

 

106 

Na posição final de palavra, a coda formada por /r/ exibe o seguinte quadro: 

 

ANO % OCORRÊNCIAS DE QUEDA 

1970 31% das ocorrências 

1990 64% das ocorrências 

Final da década de 1990 68% das ocorrências 

   

Donde podemos constatar que a queda do fonema aumenta naquela 

comunidade à medida que o tempo passa, tornando seus dados mais próximos de 

outras regiões do país. 

Brandão, Mota e Cunha (2003) também estudam o /r/ em posição final de 

palavra, estabelecendo um contraste entre os resultados do PB e os do PE. A 

amostra desses autores é-nos útil por apresentar dados comparativos do nível 

superior e do elementar. O nível superior registra 181 ocorrências de apagamento, 

mostrando que esse fenômeno é um pouco mais produtivo na fala de pessoas de 

nível elementar – 222 ocorrências. 

Segundo as autoras, a variante de /r/ que mais se verifica em dados gerais do 

PB é o apagamento, com 78% de todas as ocorrências, seguida de tepe (8%), 

vibrante uvular (apenas 02 ocorrências), fricativa velar (2%), fricativa uvular (apenas 

01 ocorrência) e fricativa glotal (11%).  

Por último, mais um exemplo da variação de /r/ é dado por Hora e Monaretto 

(2003) na posição final de palavra: de acordo com esses autores, 91% de todas as 

11492 ocorrências são de apagamento, ficando a variante aspirada com os 

restantes 9%.  

Por fim, é bastante o exemplo do comportamento da coda silábica formada 

pelo ditongo /ow/. Segundo Collischonn (2005, p. 126),  

 

interpretá-lo [o ditongo /ow/] como reanálise significa que os falantes não 
têm mais o ditongo /ow/, mas sim, a vogal simples /o/ na forma subjacente. 
Mas isso não ocorre com o ditongo [ow] derivado de /ol/ (folclore, gol), 
porque não é ditongo subjacente. Interpretar esse tipo de monotongação 
como variação no molde laboviano ou reanálise é uma questão que merece 
estudos quantitativos mais amplos. 

 

Mesmo que o ditongo /ow/ não seja interpretado como uma vogal simples na 

subjacência, o fato é que ele se reduz tanto na fala de pessoas educadas quanto na 
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fala dita mais popular, como os dados de Silva (2004) mostram. Utilizando o corpus 

do Projeto Variação Lingüística no Estado da Paraíba (VALPB), Silva (2004) afirma 

que, das 4967 ocorrências, exatamente 99% delas sofreram redução – 4900 

ocorrências – de tal forma que 97% dos falantes mais escolarizados e 99% dos 

menos escolarizados aplicam a regra de apagamento.  

Vários outros estudos poderiam ser dados como exemplo de variação na 

coda silábica em posição final, mas os mostrados acima já são suficientes para o 

nosso propósito. A variação verificada quando a coda silábica é /r/ ou o ditongo /ow/ 

– para dar um exemplo bem simples – nos faz rejeitar as propostas de análise do 

padrão acentual do PB que a desconsideram porque os dados falam por si.  

Os dados acima nos ajudam a sustentar que a variação existe na subjacência 

e mesmo que fossem a representação do desempenho do falante, essa variação se 

mostra tão evidente que deveria ter sido considerada também. Não estamos falando 

de variantes que ocupam o terceiro ou quarto lugar entre as selecionadas, estamos 

falando que a consoante /r/ em posição de coda no final de palavra se realiza muito 

mais como forma apagada do que como qualquer outra variante nos falares de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife, cinco das maiores regiões 

metropolitanas do país. Vale ressaltar que a norma padrão do PB tem como base os 

falares de São Paulo e Rio de Janeiro e que nessas cidades o apagamento domina 

as outras variantes.  

Uma análise acentual que propõe que o acento é uma propriedade da sílaba 

deve considerar que a coda silábica em posição final de palavra é sujeita a cair – e 

de fato cai –, portanto, trata-se de um constituinte dinâmico e essa dinamicidade é 

condicionada por fatores lingüísticos e extralingüísticos. Recusamos qualquer 

análise que pretenda representar a competência do falante como de natureza 

invariável, estática, “ideal”.   

Nas próximas seções, vamos argumentar que o acento primário do PB é não-

métrico e, portanto, não pode ser previsto por nenhuma regra.  

 

 

3.2 Sobre a Lei Iâmbico-Trocaica 

 

 

3.2.1 Alguns problemas teóricos 
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Conforme observa Kager (1995), o inventário universal de pés estipulado por 

Hayes (1995) possibilita representar uma enorme quantidade de sistemas acentuais 

das línguas naturais de maneira econômica, pois que todos esses sistemas podem 

ser enquadrados em algum dos três tipos de pé que compõem esse inventário. 

Contudo, ao lado dessa grande vantagem, Kager (1995) observa que também 

há alguns inconvenientes próprios dessa teoria e é sobre esses inconvenientes que 

falaremos nesta seção. Para maior comodidade, reproduzimos abaixo a Lei Iâmbico-

Trocaica proposta por Hayes (1995, p. 79-80): 

 

Lei Iâmbico-Trocaica 

 

a. Elementos que contrastam em intensidade naturalmente formam 

agrupamentos com proeminência inicial. 

b. Elementos que contrastam em duração naturalmente formam 

agrupamentos com proeminência final. 

 

Kager (1995) observa que o inventário assimétrico oriundo da Lei Iâmbico-

Trocaica falha em relação a suas predições quanto às línguas de padrão troqueu 

moraico por desconsiderar um ponto essencial para essas línguas: a sensibilidade à 

quantidade. As línguas sensíveis à quantidade são aquelas que contrastam em 

duração, conforme a segunda cláusula da Lei Iâmbico-Trocaica – veja o item b. 

acima: elementos que contrastam em duração formam naturalmente pés iâmbicos. 

A interpretação dessa Lei, segundo Kager (1995, p. 4), origina seis 

possibilidades lógicas que relacionam o tipo de pé, a sensibilidade à quantidade (ou 

não) e a (ir)regularidade desse tipo de pé da seguinte maneira (a numeração de 

Kager é conservada e o julgamento falso/verdadeiro também é atribuído ao autor): 

 

4a.i Se iambo, então é sensível à quantidade (QS) – portanto, se for 

insensível à quantidade, então é troqueu. Verdadeiro: *(σ σ) 

 

a.ii Se Troqueu, então é insensível à quantidade (QI) – portanto, se QS, então 

é iambo. Falso: (ˇˇ) 
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b.i Se troqueu, então é regular – portanto, se for irregular, então é iambo. 

Verdadeiro: *(ˉˇ) 

 

b.ii Se iambo, então é irregular – portanto, se regular, então é troqueu. Falso: 

(ˇˇ) 

c.i Se QI, então é regular – portanto, se for irregular, então é QS. Verdadeiro 

(trivialmente) 

 

c.ii Se QS, então é irregular – portanto, se for regular, então é QI. Falso: (ˇˇ), 

(ˉ) 

 

Os problemas apontados por Kager (1995) são que esse inventário 

assimétrico produz algumas contradições como por exemplo um troqueu moraico (ˇˇ) 

– como em a.ii – “mostra não-equivalência de trocaicidade e insensibilidade à 

quantidade”. Se uma dada língua tolera pés monossílabos pesados (ˉ), ela o faz 

independentemente do tipo rítmico. Uma outra crítica levantada pelo autor é que o 

iambo regular (ˇˇ) entra em choque com a predição estipulada em b. ii, que afirma 

que o iambo deve ser irregular. 

Não é nossa intenção nos estender nos problemas relativos ao inventário 

proposto por Hayes (1995). O que queremos é mostrar que a Lei Iâmbico-Trocaica e 

o respectivo inventário dela originado são falhos e essas falhas inspiram cuidados 

porque, se há problemas na concepção da própria teoria, certamente estes vão 

refletir sobre os resultados de sua aplicação. 

De resto, além das falhas apontadas acima, ainda podemos apreciar a 

afirmação de Kager (1995), que lembra que alguns fenômenos podem ser 

explicados mesmo sem a Lei Iâmbico-Trocaica, como por exemplo a falta de 

ocorrência de línguas iâmbicas que desrespeitam a quantidade. Portanto, a Lei 

Iâmbico-Trocaica não somente apresenta problemas de estruturação como também 

em alguns casos pode simplesmente ser suprimida. 

 

 

3.2.2 A Aplicação da Lei Iâmbico-Trocaica 
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Já vimos em seções anteriores que, de acordo com a Teoria Métrica, uma 

mesma forma de base pode ser analisada de diversas maneiras, como os exemplos 

abaixo nos mostram: utilizando o mesmo domínio, temos 

 

Troqueu silábico:   casa 

        (x  .) 

 

Troqueu moraico:   casa 

        (x  .) 

 

Troqueu irregular:   casa 

        (x  .) 

 

Em que uma mesma forma e uma mesma estrutura podem ser nomeadas de 

modos diferentes, ou seja, uma mesma estrutura pode ter a mesma função, ainda 

que o troqueu silábico seja próprio de sistemas insensíveis ao peso, situação diversa 

dos demais, próprios dos sistemas sensíveis – sobre sensibilidade, nos dedicaremos 

na próxima seção.  

Por outro lado, utilizando a mesma forma de base, mas com domínios 

diferentes, temos: 

a. Domínio: palavra 

 

Troqueu silábico:   casa 

        (x  .) 

 

Troqueu moraico:   casa 

        (x  .) 

 

Troqueu irregular:   casa 

        (x  .) 

 

b. Domínio: radical derivacional 

Iambo:      cas<a> 
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   (x) 

 

A primeira implicação da mudança de domínio é que podemos ter uma 

estrutura dissilábica com acento na penúltima sílaba ou, retirando a vogal temática, 

temos a última sílaba do radical como lugar de pouso do acento. Se o domínio for a 

palavra, a cabeça do pé se situará à esquerda, enquanto, se for o radical, 

coincidentemente a cabeça do pé e o radical derivacional se alinharão do lado 

direito.  

Se a distinção entre os troqueus não é nítida – o que pode soar como indício 

de arbitrariedade –, a distinção entre um troqueu e um iambo o é, pelo menos nesse 

caso. Porém, a nitidez se esvai quando a teoria coloca à disposição a possibilidade 

de uma reanálise que, nos termos de Hayes (1991), quer dizer que um troqueu 

formado por um radical derivacional mais vogal temática, como em casa, pode ser 

reinterpretado como um iambo, se desconsiderarmos a vogal temática.  

Em termos de análise da acentuação do PB, o domínio palavra é a opção de 

Bisol (1992) e de Massini-Cagliari (1995), enquanto o radical derivacional é a opção 

de Lee (1995, 2006, 2007). Para a primeira autora, uma estrutura dissilábica, como 

em casa, representa uma regra mais geral, que só se aplica quando a regra 

específica não tem vez. A regra específica, segundo Bisol (1992, p. 69), é obtida da 

seguinte maneira: “Atribua um asterisco (x) à sílaba pesada final, i. e., sílaba de rima 

ramificada”.  

Para a autora, o PB obedece à regra da Sensibilidade Quantitativa (SQ), por 

isso a sílaba final projeta o acento primário, desde que seja pesada. Da aplicação 

dessa regra específica, resulta um troqueu moraico, portanto, de cabeça à esquerda, 

como em pomar. 

          (x)   

Observe que Bisol (1992, 2002) só consegue a aplicação da regra específica 

quando a palavra é desprovida de uma vogal temática ou marca de gênero e esse 

fato está de acordo com a sua proposta, segundo a qual a vogal temática pode estar 

ausente (BISOL, 1992, p. 69). Em outras palavras, a sensibilidade à quantidade 

(SQ) só é obtida quando o limite da palavra coincide com o limite do radical 

derivacional em se tratando de palavras terminas em sílaba fechada, , como em 

pomar, coronel etc. 

      (x)         (x) 
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Se a sílaba final acentuada for aberta, como em café, Bisol (1992) postula o 

uso da catalaxis e assim a sílaba aberta passa a ter uma consoante abstrata a fim 

de garantir-lhe o peso: cafe(C).  

Quanto ao emprego da catalaxis, observamos ser um mecanismo 

morfológico, usando as palavras de Bisol, aceito pela Teoria Métrica segundo 

Kiparsky (1992) e também Kager (1995). Contudo, devemos lembrar o fato de Bisol 

postular uma consoante abstrata apenas no contexto em que o limite da palavra 

coincide com o limite do radical derivacional, para que a sílaba final seja considerada 

pesada. Ora, é uma informação incontestada o fato de que o PB restringe a coda 

silábica a apenas /R, L, S, N/ e glides e essa restrição ocupa uma posição muito alta 

na hierarquia de restrições do sistema fonológico do PB de modo a dominar alguma 

outra que introduza alguma outra consoante que não seja uma dessas quatro.  

Conforme já mostrado em outra seção, até mesmo a coda final formada pelas 

consoantes licenciadas e pelo glide – no caso do ditongo /ow/ – está sujeita a 

alternância com uma variante 0, que elimina seu peso. Não há, portanto, razão 

contundente para a postulação de uma consoante que sequer faz parte do inventário 

das consoantes licenciadas para ocupar essa posição.  

É certo que uma consoante dessa natureza é especial, só se realiza na 

superfície em palavras derivadas, mas também ela deve sofrer a restrição da coda 

silábica, sob pena de aumentar o inventário acima referido. Kager (1995b, p. 269) 

observa que uma mora ou sílaba só pode ser incorporada à estrutura métrica como 

elemento catalático “se permitida pelas restrições de boa formação da língua”, ou, 

mais claramente, o PB pode permitir o uso de elementos cataláticos, mas que seu 

emprego obedeça às regras de boa formação dessa língua.  

Ainda um último argumento dado por Kager (1995b, p. 270) pode ser 

elencado: segundo esse autor, a maior vantagem teórica que a catalaxis apresenta é 

que ela “permite à teoria métrica eliminar completamente os pés degenerados”, 

donde podemos concluir que é uma impropriedade aplicá-la a palavras como café, 

por exemplo.  

Se a catalaxis elimina o uso de pés degenerados, logo o emprego 

concomitante dos dois recursos é uma impropriedade, segundo a teoria prosódica, 

portanto, Bisol (1992, p. 74) viola o que essa teoria recomenda.  

Desse modo, torna-se insustentável a aceitação de uma consoante abstrata 

final conforme os exemplos dados por Bisol (1992, p. 74) e reproduzidos abaixo: 
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abrico (C) – abricote, abricoteiro 

cafe (C) – cafeteira, cafezal 

tingui (C) – tinguijar, tinguijada 

abece (C) – abecedário 

Maomé (C) – maometano 

trico (C) – tricotar 

 

Em uma outra mão, Lee (1995, 2007) defende que o acento regular dos não-

verbos do PB é oxítono e que o domínio de aplicação dessa regra é o radical 

derivacional. De acordo com o autor, palavras sem vogal temática, como em 

[coronel], [café], são equivalentes em termos de estrutura métrica, a palavras 

dotadas de vogal temática, como em gat[o], menin[o] (LEE, 2007, p. 123), o que 

significa dizer que a estrutura métrica possui uma cabeça à direita, que coincide com 

o lado direito do radical (LEE, 2007, p. 134). 

Portanto, estruturas do tipo [coronel] ou [pomar], desprovidas de vogal 

temática, são analisadas por Lee (1995) como sendo de cabeça à direita, enquanto 

Bisol (1992) as analisa como sendo de cabeça à esquerda, o que nos faz concordar 

com van der Hulst (2002) quando afirma que o peso silábico não é inerente à 

palavra nem ao radical derivacional, mas é definido dependendo do modo como 

seccionamos a forma de base em um domínio ou outro.  

Os dados acima nos levam à conclusão de que Bisol (1992) rotula 

arbitrariamente uma estrutura como troqueu moraico, enquanto Lee (1995) também 

rotula arbitrariamente essa mesma estrutura de iambo. Dizemos arbitrariamente 

porque de fato não há nenhuma propriedade que seja intrínseca ao troqueu ou ao 

iambo que nos permita afirmar tratar-se desse ou daquele. Logo, se a atribuição de 

um dos dois pés é arbitrária, uma reanálise também o é, mesmo sendo prevista pela 

teoria. 

Na sequência, temos Massini-cagliari (1999b) justificando sua opção pelo 

troqueu moraico, apontando dois argumentos que, para a autora, legitimam esse tipo 

de pé métrico como o padrão acentual do PB. O primeiro argumento é aventado a 

partir da observação de que uma abordagem que adote o pé iâmbico em algum 

momento precisará considerar alternâncias trocaicas – como faz Lee (1995), cujo 

padrão iâmbico precisa conviver com o troqueu moraico na análise dos não-verbos 
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marcados e dos verbos não-marcados –, enquanto que uma abordagem que adote o 

pé troqueu moraico não precisa recorrer a alternâncias com o pé iâmbico.  

O segundo argumento, segundo a autora, se baseia na afirmativa de Wetzels 

(1992) de que a neutralização das vogais postônicas se configura numa regra que 

tem o troqueu moraico como domínio, enquanto não há qualquer tipo de regra 

fonológica cujo domínio seja um pé com dominância à direita, de forma que a 

proeminência se estabeleça na última vogal do radical. Continua Massini-Cagliari 

(1999b, p. 151):  

 

Como, na fonologia atual, o principal argumento a favor da existência de um 
constituinte prosódico é o fato de ele poder se constituir em um domínio de 
aplicação de regras, tal fato faz com que deva ser considerado o troqueu 
(no caso, o moraico) como pé básico do PB – a exemplo do que fazem Bisol 
(1992a, b), Wetzels (1992) e Massini-Cagliari (1995). 

 

Examinemos então os dois argumentos. Cremos ser verdadeira a afirmativa 

de que uma abordagem iâmbica – especificamente Lee (1995) – procede a 

alternâncias com o troqueu para poder dar conta da referida abordagem. Entretanto, 

as abordagens que utilizam o troqueu moraico só são viáveis se postularem o 

emprego da catalaxis ou de vogais pesadas. É desnecessário repetir aqui o que já 

dissemos sobre a recusa ao emprego da catalaxis e também da admissão à 

existência de vogais pesadas no sistema do PB.  

Dessa maneira, acreditamos que as propostas que defendem o troqueu 

moraico ou o iambo são problemáticas de igual modo por precisarem de artifícios 

para se sustentarem. Logo, esse primeiro argumento se mostra ineficaz.  

Quanto ao segundo argumento, que postula o troqueu moraico como o 

domínio da neutralização de vogais postônicas, deve ser examinado com mais 

cautela. A representação da neutralização da vogal postônica é subdividida por 

Wetzels (1992, p. 27) segundo a posição que a vogal sujeita a neutralização ocupa 

na palavra – não-final e final.  

Para Wetzels (1992), a regra age de modo a neutralizar a oposição existente 

entre [o] e [u] e [e] e [i] se essa oposição for possível num contexto não-final, mas 

que se situe à borda direita do pé, como em  

abób[u]ra       (x    .) 

                               abó  bo <ra> 
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côm[u]do       (x     .) 

                                cô   mo <do> 

 

Como podemos observar, a regra de neutralização tem como domínio o pé, 

que é formado a partir de palavras proparoxítonas, padrão esse rotulado por 

Massini-Cagliari (1995) como ‘marginal’, um conceito que se aproxima muito de 

excepcional por ser esse padrão minoritário.  

Para Wetzels (1992), a regra de neutralização em posição final age de modo 

a neutralizar a distinção entre vogais médias e altas. Essa neutralização opera em 

palavras que terminam em sílaba aberta, como em livr[o] / livr[u], mas não se aplica 

em palavras que terminam em sílaba fechada, como em report[e]r / *report[i]r. 

A observação que podemos fazer é que a neutralização da vogal postônica 

final ocorre no domínio do troqueu moraico, mas esse fenômeno não é exclusivo 

desse tipo de pé, visto que ele compartilha o mesmo tipo de estrutura com o troqueu 

silábico e o irregular. Em outros lugares, já efetuamos comparações entre as 

estruturas dos pés, de modo ser desnecessário fazê-lo aqui. 

Um contra-argumento pode ser usado no sentido de alegar que o rótulo 

troqueu silábico não se aplica a uma estrutura do tipo livr[o], por exemplo, se a 

abordagem se declara sensível ao peso. Observe que Bisol (1992), mesmo 

declarando uma regra de SQ, atribui a estruturas do tipo acima o rótulo troqueu 

silábico. Além deste, também o troqueu irregular poderia ser cogitado por conseguir 

assumir todas as funções do moraico.  

Soma-se a esse o fato de, nesse contexto, essa regra admitir exceções, como 

visto acima. Em outras palavras, o que queremos dizer é que reconhecemos ser 

válido o argumento de Wetzels (1992) ao afirmar que a neutralização em final de 

palavra ocorre em um pé do tipo troqueu, todavia, não necessariamente um troqueu 

moraico, mas que é nesse ponto que podemos discernir com uma certa nitidez o que 

é um troqueu e o que é um iambo, somente nesse contexto. 

Em suma, a questão que se coloca não é escolher alguns argumentos a fim 

de sustentar que a abordagem pelo troqueu moraico ou pelo iambo é a menos 

problemática. O que se coloca é que ambas são problemáticas, ambas chegam ao 

mesmo resultado, que é uma estrutura do tipo sílaba pesada final como o padrão 

não-marcado do PB, usando denominações diferentes.  
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Não há possibilidade de qualquer uma delas prever com sucesso a 

localização exata do acento primário do PB, a própria natureza dos dispositivos da 

Teoria Métrica – da forma como estão atualmente constituídos – carece de 

propriedades que garantam segurança a sua aplicação e obtenção de um resultado 

preciso, que é o que se espera de uma proposta de análise.  

Na próxima seção, vamos discutir um pouco mais a relação entre a estrutura 

rítmica e o conceito de sensibilidade.  

 

 

3.3 A sensibilidade à flor dos pés 

 

 

Dissemos na seção anterior que Bisol (1992, 2002) formula sua regra 

específica baseada na hipótese de que o sistema acentual do PB é sensível ao 

peso. Nesta, vamos tecer algumas considerações sobre o parâmetro sensibilidade 

ao peso, sua relação com a atribuição do acento e o modo como ele é empregado 

nas abordagens principais dessa língua.  

Bisol (1992) atribui à Sensibilidade à Quantidade (SQ) a propriedade que a 

sílaba pesada localizada no final da palavra tem de atrair para si o acento dentro do 

domínio palavra. O pé que dá conta de um padrão como o PB, de acordo com Bisol, 

é o troqueu moraico – exatamente porque o sistema é sensível ao peso. Contudo, 

uma segunda regra é formulada pela autora: se não houver possibilidade de formar 

um troqueu moraico, que é a regra específica, então se formará um troqueu silábico, 

a regra geral. 

Considerando as duas regras de Bisol (1992, 2002), podemos perceber que o 

troqueu moraico, que é próprio de sistemas sensíveis (HAYES, 1995), convive com 

o troqueu silábico, que é próprio de sistemas insensíveis. Logo, para Bisol o sistema 

é sensível e, quando não pode ser sensível, pode ser interpretado como insensível. 

Para visualizarmos as conseqüências dessa sistemática, vamos considerar 

uma estrutura do tipo ca sa,  

                        (x  .)  

 

que Bisol chama de troqueu silábico – próprio de sistemas insensíveis – e 

Massini-Cagliari (1995) chama de troqueu moraico. Por ser o pé métrico tratado por 
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Hayes (1995) como uma estrutura abstrata, as autoras não vêem nenhum problema 

em atribuir nomenclaturas diversas a uma mesma estrutura, mesmo que a Teoria 

Métrica postule que, apesar de serem troqueus, um é insensível e o outro é sensível. 

Massini-Cagliari (1995, 1999b), por sua vez, considera o sistema acentual do 

PB sensível ao peso e utiliza apenas o troqueu moraico porque, afirma a autora, 

esse tipo de pé é o mais apropriado para descrever essa língua, utilizando a palavra 

inteira como domínio da regra. Todos os tipos abaixo são tratados como troqueus 

moraicos:  

      (x)  (x    .)   (x )  

Pomar                 ca sa                 car <ta> 

 

A proposta de Massini-Cagliari (1995) é coerente com os pressupostos da 

Teoria Métrica, que postula ser viável a possibilidade de análise por meio de um 

troqueu moraico em sistema sensível ao peso. Não entramos no mérito de sua 

proposta ser considerada certa ou errada, apenas reconhecemos que é coerente. 

Por último, vamos apreciar para fins de exemplo, apenas três das várias 

propostas e reformulações de Lee: a que se encontra em sua tese (1995), orientada 

pela Fonologia Métrica e pela Fonologia Lexical e uma de 2006 e 2007, orientadas 

pela Teoria da Otimidade.  

Em sua tese, Lee (1995) assume que o PB é uma língua insensível ao peso e 

que o padrão não-marcado dos não-verbos é um constituinte de cabeça à direita – 

um iambo –, enquanto o padrão não-marcado dos verbos é um troqueu – se o 

sistema é insensível, então devemos esperar que o troqueu seja do tipo silábico. O 

domínio das regras formuladas por Lee é o radical derivacional.  

A primeira observação que fazemos é que, segundo a Teoria Métrica (cf. 

HAYES, 1995, VAN DER HULST, 1997, 2006), o iambo só tem viabilidade para fins 

de análise acentual em sistemas sensíveis ao peso. Hayes (1995) afirma que são 

pouquíssimos os exemplos de sistemas acentuais insensíveis em que o iambo 

consegue se firmar como tipo de pé básico e o PB dá muitas amostras de não ser 

um destes.  

Contrariando esse pressuposto, Lee (1995) mostrou que é possível construir 

uma abordagem em que o iambo, pé típico de sistemas sensíveis, consegue se 

firmar como padrão rítmico em um sistema insensível. Não entramos no mérito de 

avaliar sua proposta como certa ou errada, apenas reconhecemos que esse autor 
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conseguiu formular uma proposta com a característica citada acima, apesar de esse 

fato ser reconhecidamente inesperado pela própria teoria adotada.  

Lee (2006) apresenta uma nova proposta, dessa vez à luz da Teoria da 

Otimidade, que reinterpreta os pressupostos da Fonologia Métrica. O autor conclui 

que o PB é um sistema sensível ao peso, no caso dos não-verbos, e insensível, no 

caso dos verbos. O domínio continua sendo o radical derivacional dentro do qual, 

segundo Lee, formam-se iambos como padrão regular dos não-verbos e troqueus 

silábicos como padrão regular do verbo.  

Em um mesmo domínio, nos não-verbos, o iambo continua sendo o pé regular 

que funciona em um sistema agora sensível do mesmo modo como funcionava 

enquanto o sistema era denominado insensível. Nenhuma característica, nenhum 

fato novo foi introduzido a fim de justificar a mudança do valor do parâmetro, 

simplesmente houve uma troca de rótulo. 

Em 2007, Lee apresenta uma nova proposta também baseada em restrições, 

em que o radical derivacional continua sendo o domínio do acento regular – para o 

autor, o lado direito do pé sempre coincide com o lado direito do radical derivacional. 

O acento é oxítono em se tratando de não-verbos, sensíveis ao peso, e paroxítono 

para os verbos, insensíveis ao peso. O autor prefere não estipular nenhum rótulo 

para as oxítonas, como havia feito em outros trabalhos. 

Diante dessa amostra, podemos questionar o real valor do parâmetro 

sensibilidade ao peso para as análises acentuais. É certo que o peso existe e que o 

pesquisador pode considerar o sistema sensível ou não a esse peso, essa faculdade 

é uma postulação da própria teoria. O que é questionável é que a rotulação do 

sistema como (in)sensível se dá de forma arbitrária, basta que o pesquisador opte 

por uma ou outra alternativa sem que precise se basear em um fundamento real que 

justifique sua afirmativa – como era de se esperar.  

Observe que Bisol, por exemplo, admite a sensibilidade ao peso, mas usa 

também o troqueu silábico. Porém, a estrutura que Bisol chama de troqueu silábico 

também pode ser chamada de troqueu moraico, como casa, por exemplo. 

          (x   .)   

 

Dessa forma, duas interpretações são possíveis: se o troqueu moraico pode 

ocupar todas as funções do troqueu silábico, não há razão de Bisol utilizar um 

troqueu silábico em uma análise que opta por considerar o sistema sensível ao 
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peso. A teoria supergerou estruturas e o uso de um troqueu silábico, nesse contexto, 

se torna supérfluo. Uma prova disso é que a análise de Massini-Cagliari (1995) é 

unicamente baseada no troqueu moraico, ou seja, essa autora rotula de troqueu 

moraico todas as estruturas que também poderiam ser rotuladas de troqueu silábico.  

Parece não haver nenhuma propriedade que relacione um determinado tipo 

de pé ao parâmetro (in)sensibilidade ao peso. Bisol (1992) reconhece que em 

apenas 80% das palavras terminadas em consoante se verifica a sensibilidade ao 

peso, o restante é tratado como exceção. Some-se a esse o fato de que, dentre 

essas palavras, uma certa quantidade se realiza alternativamente como pesada ou 

leve, como em /pomar/ e /pomá/. 

Acrescente-se também que as análises pelo troqueu moraico só se sustentam 

se recorrerem ao emprego de catalaxis e outros artifícios. Portanto, elas precisam 

forjar um peso para subsistência da análise.  

Por último, um sistema insensível, que a rigor deveria optar pelo troqueu 

silábico, também pode optar pelo iambo, ou seja, o iambo parece viável em sistemas 

sensíveis e insensíveis.  

 

 

3.4 O acento é não-métrico 

 

 

A maior razão de todas as abordagens métricas terem falhado na construção 

de uma regra que explique o acento do PB é que esse padrão parece ser não-

métrico. A análise não-métrica considera que o acento primário não é determinado 

por uma estrutura rítmica, não é possível prever com exatidão em que lugar ele se 

assenta, a única previsão estipulada com sucesso é aquela que determina as duas 

últimas sílabas da margem direita como o seu domínio e lugar de pouso, contando a 

possibilidade de uso da extrametricidade nos termos de van der Hulst (1997). 

Dissemos no capítulo I que Hayes (1991, 1995) assume que há dois modos 

de escansão de pés: bottom-up (de baixo para cima) e top-down (de cima para 

baixo). A escansão é bottom-up se preceder a atribuição do acento primário e é top-

down se o processo se iniciar em cima, com a atribuição do acento primário para 

depois construírem-se os pés, o que significa dizer que esse tipo de construção não 
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resulta da estrutura dos pés, mas sim do fato de o acento lexical ter sua posição 

marcada desde a forma subjacente. 

Diante dessas duas possibilidades, Hayes (1995, p. 117) pergunta qual delas 

seria a correta. A resposta, segundo o autor, depende do tipo de língua em questão, 

pois em algumas línguas a atribuição do acento primário é lexical, enquanto o 

secundário é pós-lexical; por outro lado, há línguas que, de acordo com Hayes 

(1995), primeiro procedem à escansão para depois atribuírem o acento primário. 

Neste trabalho, propomos que a atribuição do acento primário seja lexical, 

portanto, não-métrica. Antes de apresentarmos a proposta propriamente dita, porém, 

exporemos alguns pontos que merecem consideração, a saber: 

 

I. A própria Teoria Métrica admite a existência de sistemas acentuais não-

métricos. Conforme já mostramos no capítulo anterior, todas as abordagens que 

postulam ser o acento primário previsível através de regras ou restrições precisam 

recorrer a estipulações e, por isso mesmo, apresentam resultados imprecisos, 

portanto, pouco confiáveis. 

Assim sendo, cremos ser mais vantajoso partir em busca de uma abordagem 

que considere o sistema acentual do PB imprevisível, portanto, o modo de escansão 

de pés deve ser top-down. 

II. No nível da hierarquia prosódica, os pés se apresentam como constituintes 

n-ários, ainda que todas as propostas de análise acentual do PB adotem pés 

binários. Enquanto uma palavra como casa, por exemplo, forma sempre um pé 

binário, como podemos ver abaixo: 

Ca sa 

(*     .) 

(*     .) 

 

por outro lado, uma palavra do tipo pêssego, por exemplo, forma um pé 

ternário no nível da palavra prosódica, mas, em nível  mais interno, ela pode se 

ajustar ao mesmo padrão binário exibido por casa, como podemos ver abaixo:  

pês se go 

(*     .) 

(*     .     .) 
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Apesar de Hayes (1995, p. 364-5) preferir o tipo de pé binário, ele reconhece 

que há línguas que formam pés n-ários, portanto, o autor admite a possibilidade de 

uso desse tipo de pé. Para o sistema acentual do PB, um pé ternário pode se 

simplificar em pé binário, como no exemplo da palavra pêssego. 

Contudo, para que essa simplificação seja possível, é preciso estipular a 

última sílaba fraca do pé como elemento extramétrico. Portanto, o elemento fraco 

está ‘sobrando’ e precisa se tornar invisível para que esse padrão de palavras se 

ajuste ao molde binário.  

Por outro lado, há tipos de palavras portuguesas que não se ajustam ao 

padrão binário por ‘faltar’ elemento para que um pé binário seja formado. Veja: 

Pé  

(* ) 

 

Apesar de a Teoria Métrica postular a existência de pés degenerados (cf. 

HAYES, 1995), as análises do acento do PB preferem criar um artifício a fim de 

formar um pé binário. Bisol (1992, p. 73-5), por exemplo, postula uma consoante 

abstrata – que é apagada por convenção – para palavras monossilábicas terminadas 

em sílaba aberta. Veja:     péC 

                               (*  .) 

 

Mais uma vez, o padrão binário é obtido através de estipulação. 

Portanto, se a Teoria Métrica admite a existência de línguas dotadas de 

sistemas acentuais ternários e de pés degenerados; se o sistema acentual do PB só 

consegue se enquadrar num padrão binário às custas de estipulações; logo, se o 

sistema acentual do PB admitir a existência de pés ternários e degenerados, não 

precisará apelar para estipulações como os demais autores têm feito.   

Há ainda uma observação a fazer: uma vez que propomos eliminar 

estipulações, devemos considerar que isso só é possível porque, como já vimos, a 

noção de peso silábico não tem se revelado um fator categórico para a atração do 

acento. Bisol (1992, p. 70), por exemplo, postula que o português seja uma língua 

sensível ao peso silábico porque 80% de todas as palavras – escritas – que 

terminam em consoante possuem o acento na sílaba final – como em pomar –, 

enquanto os 20% restantes terminam em consoante mas não atraem o acento, 
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portanto, comportam-se como sílabas leves “em virtude da invisibilidade da 

consoante final” (BISOL, 1992, p. 70) – como em caráter, por exemplo. 

Contudo, dentre esses 80% de palavras que terminam em consoante, Bisol 

(1992) aponta que cerca de 3159 delas são oxítonas e terminam em –L, o que 

representa 65% de palavras terminadas nessa consoante; 4081 também são 

oxítonas e terminam em –R, o que representa 97% de todas as palavras terminadas 

nessa consoante; e 831 oxítonas terminam em –S, o que corresponde a 64% de 

todas as palavras terminadas nessa consoante. O padrão oxítono é o que apresenta 

maior número de palavras terminadas em consoante, por isso fizemos menção 

particular a esse padrão, portanto, é o mais significativo. 

O que podemos perceber dos resultados acima é que um número 

considerável de oxítonas termina em –R – como em pomar – e, como já vimos, a 

queda do /R/ em final de palavra é um fenômeno variável em PB, portanto, a noção 

de sensibilidade ao peso forçosamente também deve sê-lo.  

Dessa maneira, se a queda do /R/ em final de palavra é um fenômeno 

variável e se a noção de sensibilidade ao peso também o é, então temos motivo 

para postular como verdadeira a hipótese de que os 20% restantes de palavras 

terminadas em consoante podem se ajustar a um padrão acentual semelhante ao 

exibido por palavras proparoxítonas, ou seja, podem formar um pé ternário da 

mesma forma que essas palavras, em que a consoante final pode figurar como o 

último elemento fraco ou cair.  

A definição de pé métrico da Fonologia Métrica (cf. HAYES, 1991, 1995) é 

que esse constituinte deve ser formado por duas ou mais sílabas, sendo que uma 

domina as demais. Portanto, seguindo essa definição, é viável postular que um pé 

ternário seja composto de uma sílaba que se comporte como cabeça e que domine 

uma outra sílaba que contenha duas moras – semelhantemente ao que acontece 

com um pé ternário composto de uma sílaba cabeça que domina duas outras. 

Observe: 

a) /pomar/              ou               /pomá/ 

          (* .)                                  (.     *)   

 

b) /caráter/             ou              /caráte/ 

         (*  . .)                                    (*  .) 
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c) /pêssego/ 

   (*       .  .) 

 

Em a) e em b), se considerarmos que essas palavras são variáveis quanto a 

sua forma fonológica, teremos uma evidência de que o peso silábico é um fenômeno 

variável também.  

Em b), apesar de a palavra paroxítona terminar em consoante, é possível 

analisá-la pelo padrão ternário – ela se ajusta ao mesmo padrão acentual de 

palavras como em c) – porque a sílaba fechada final não atrai categoricamente o 

acento; e também é possível analisá-la como um padrão binário devido à queda da 

consoante final, sem estipular a extrametricidade; portanto, reconhecemos os dois 

padrões como legítimos para o PB porque ambos podem acontecer nessa língua e, 

portanto, ambos devem ser levados em consideração.  

 

 

3.4.1 A Imprevisibilidade 

 

 

Acima, quando apresentamos a abordagem da Teoria da Atribuição do 

Acento Primário Primeiro – PAF –, dissemos que essa teoria utiliza os mesmos 

parâmetros de atribuição do acento primário para sistemas limitados e também para 

sistemas ilimitados, pois ambos designam a sílaba especial localizada mais à 

esquerda ou mais à direita da borda do domínio – as duas primeiras ou últimas 

sílabas para os limitados ou a palavra inteira para os ilimitados. 

Nesta seção, propomos para o sistema acentual do PB uma abordagem que 

utilize os mesmos parâmetros postulados pela PAF tal como idealizada por van der 

Hulst (1997, 2006), a saber: a postulação de uma sílaba especial e o domínio. 

 

 

3.4.2 A Sílaba Especial 

 

 

Segundo van der Hulst (1997, p. 15), uma sílaba é considerada especial 

porque: 
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a) Ela é pesada; 

b) Ela recebe uma marca lexical – motivada diacronicamente ou por ser 

empréstimo; 

c) Ela é uma sílaba forte – devido à estrutura do pé. 

 

Esses três fatores podem ocorrer, de acordo com van der Hulst (1997), 

separadamente, juntos ou pode ser que nenhum deles ocorra no nível 1 da grade e, 

neste caso, a regra default é aplicada e origina uma marca na borda direita da 

palavra. 

Seria uma atitude muito radical descartar totalmente a alternativa a), que 

prediz que a sílaba portadora do acento primário do PB é uma sílaba especial por 

ser pesada, embora já tenhamos oferecido muitas evidências de que o peso atrai o 

acento, porém não de forma categórica.  

Quanto à alternativa b), consideremos as palavras de Massini-Cagliari (1992, 

p. 121):  

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

De fato, uma sílaba portadora do acento primário é considerada especial 

porque ela recebe uma marca lexical motivada diacronicamente ou por se tratar de 

empréstimo. Essa ideia não é nova, pois Abaurre (1973, citada por COSTA, 1978, p. 

71-2), por exemplo, postula um diacrítico [+E] a fim de assinalar palavras 

proparoxítonas de origem erudita, portanto, pertencentes a um grupo lexical 

especial, ao qual não se aplicaria a regra geral de acentuação. 

Costa (1978, p. 71-2) também admite que, ao lado das palavras marcadas 

com o diacrítico [+E], as oxítonas recebam um diacrítico [+I] que indica a origem 

dessas palavras, na maioria indígenas, segundo a autora. 

De certa forma, essas autoras reconhecem que o acento das palavras que 

não se ajustam à regra geral é marcado lexicalmente e que ele pode ser melhor 

compreendido se levarmos em conta a sua origem, ou, em outras palavras, a sílaba 

especial portadora do acento dessas palavras recebe uma marca lexical motivada 

diacronicamente. 
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Portanto, as palavras do PB recebem uma marca lexical e essa língua é 

conservadora no que diz respeito ao seu sistema acentual. Uma palavra como casa, 

por exemplo, se analisada pela Fonologia Métrica, pode receber o nome de iambo 

(LEE, 1995): cas+a  

          (.   *) 

 

Pode ser tratada como um troqueu moraico (MASSINI-CAGLIARI, 1995): 

Casa 

(*    .) 

 

Um troqueu silábico (BISOL, 1992): 

 Casa 

(*    .) 

 

Por outro lado, a análise dessa palavra pela PAF mostra-se mais confiável 

porque, de acordo com essa teoria, a palavra casa recebeu uma marca lexical na 

penúltima sílaba da margem direita, portanto, essa é a sílaba especial dessa 

palavra. 

Mesmo sendo o PB uma língua conservadora no tocante à preservação da 

localização do acento primário, há, entretanto, palavras que exibem variação da 

sílaba portadora de acento. É o caso de crisântemo / crisantemo, ambas as formas 

aceitas como padrões acentuais e consideradas gramaticais para o PB. 

Quanto à forma crisântemo, o acento proparoxítono pode ser explicado por 

meio da marca lexical que recebeu e preservou na passagem do latim para o 

português: chrysanthemon > crisântemo. (cf. CUNHA, 2007) Quanto ao acento 

paroxítono, este também pode ser explicado pela motivação diacrônica, pois, em 

1858, essa palavra foi reintroduzida na língua portuguesa, desta vez com o acento 

localizado na penúltima sílaba graças à influência da língua francesa sobre a 

portuguesa – é uma informação assaz divulgada que a língua francesa é a que mais 

influenciou a portuguesa (cf. CARVALHO e NASCIMENTO, 1974). 

Portanto, o acento de /crisantémo/ é originado de chrysanthème e não 

diretamente da forma latina (cf. CUNHA, 2007). Uma abordagem cujo modo de 

escansão seja bottom-up e que não leve em consideração a motivação diacrônica 

certamente analisará as duas formas portuguesas da seguinte maneira: 
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Cri sân te mo               ou       cri san te mo 

     (*     .) <mo>                                  (*    .) 

 

Embora sendo viável, esse tipo de análise torna-se desvantajoso porque o pé 

binário formado pode ser reanalisado como qualquer um dos troqueus e é preciso 

usar a extrametricidade para alcançar esse fim. A análise dessas duas formas pela 

teoria não-métrica, por sua vez, traz a vantagem de não usar qualquer artifício que 

seja, sendo preciso para tanto reconhecer que essa palavra exibe uma variação 

acentual que já perdura há séculos.  

Portanto, essa palavra tem uma sílaba especial que corresponde à 

antepenúltima sílaba da borda direita, formando um pé ternário; ou uma sílaba da 

especial que se situa na penúltima sílaba da borda direita, formando um pé binário, 

como podemos ver abaixo: 

Cri sân te mo                 ou                  cri san te mo 

      (*     .    .)                                                   (*    .) 

 

Um outro exemplo de variação do sistema acentual do PB pode ser dado 

pelas formas sóror / soror. A forma sóror provém do latim (cf. CUNHA, 2007) e em 

PB pode se realizar como uma paroxítona terminada em sílaba fechada: /sóror/ 

                                                                                                           (*  .  .) 

 ou uma paroxítona terminada em sílaba aberta: /sóro/ 

                                                                              (*   .) 

À primeira vista, poderíamos pensar que o deslocamento acentual da 

penúltima para a última sílaba se dá devido ao peso silábico desta. Mais uma vez 

devemos lembrar que a língua francesa teve uma grande influência sobre o PB, 

inclusive sobre o seu sistema acentual – ainda que discretamente.  

Por isso mesmo, uma abordagem métrica demonstra problemas em aceitar a 

variação entre /sorór/, portanto, uma oxítona terminada em consoante que a 

Fonologia Métrica pode denominar como pé troqueu moraico ou como iambo; e 

/soró/, uma oxítona terminada em sílaba aberta – nesse último caso, um iambo ou 

troqueu moraico, se uma consoante catalática for invocada.  

Como podemos ver, a abordagem não-métrica é mais vantajosa por postular 

que uma sílaba especial seja a portadora do acento e, se houver variação, não 
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haverá problema algum em localizar o acento, enquanto uma abordagem métrica só 

poderá postular algum tipo de pé mediante algum tipo de recurso artificial. 

A teoria não-métrica – PAF – admite uma palavra como pé, por exemplo, 

como um pé degenerado sem estipulação alguma: pé   

                                                                       (* ) 

Observe que a forma latina pede já formava um troqueu, mas, na passagem 

para o português, essa palavra conservou apenas a sílaba especial. O mesmo 

aconteceu com outras palavras como mala > má 

                                                  (*    .)    (*)                                                  

  E o mesmo fenômeno acontece nos tempos modernos como para, que 

apresenta um troqueu bem formado, e suas variantes pra e pa (cf. LUCENA, 2004): 

Para                    ou                   pra                 ou                 pa 

(*   .)                                          (*  )                                      (* ) 

 

Não faz sentido o fato de a língua desfazer troqueus bem formados e depois 

precisar reconstituí-los por meio da postulação de recursos artificiais como a 

catalaxis. Se o acento do PB pudesse ser explicado por meio de regras ou 

restrições, através da atribuição de um pé específico, a língua certamente o 

conservaria, pois é isso que acontece em línguas em que o acento é previsível.  

Dessa maneira, ao invés de postular determinado tipo de pé, o que só pode 

ser conseguido com a adoção de recursos artificiais que sobrecarregam a própria 

teoria e mesmo assim fornecem resultados imprecisos – a PAF, por outro lado, 

reconhece que a localização do acento só pode ser prevista com sucesso se 

considerarmos a sílaba especial portadora do acento, portanto, marcada no léxico. 

De igual maneira, a PAF apresenta-se mais vantajosa para explicar padrões 

dos tipos abaixo:  

/fubá/ 

(.   *) 

 

/´fuba/                

  (*   .) 

 

/kasa/ 

(*   .) 
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Matemática 

        (*   .  .) 

 

Ao lado da sílaba especial, um outro parâmetro é usado pela PAF para 

explicar a atribuição do acento primário: o domínio. É o que veremos na próxima 

seção. 

 

 

3.4.3 O Domínio 

 

 

Para a Fonologia Métrica, o domínio é a palavra inteira ou o radical 

derivacional e nós já vimos exaustivamente que esse parâmetro não produz 

resultados precisos no que diz respeito à localização do acento primário do PB. Por 

outro lado, para a PAF, o domínio deve ser a margem da palavra, como podemos 

ver na reprodução abaixo do algoritmo proposto por van der Hulst (1997; 2006, p. 

229): 

 

Domínio 

1. O domínio é composto pelas duas sílabas próximas à borda direita ou 

esquerda (sistema limitado) ou pela palavra inteira (ilimitado). 

2. A extrametricidade é opcional e tem como subparâmetro a margem 

esquerda ou a direita da palavra. 

 

Se aplicarmos esse parâmetro tal como proposto por van der Hulst a uma 

palavra do tipo sílaba, precisaremos utilizar a extrametricidade para que essa 

palavra se ajuste ao padrão proposto para um sistema limitado, como é o PB, e 

assim a sílaba especial se situe em uma das duas sílabas próximas à borda direita, 

conforme podemos ver abaixo: 

Sí la ba 

(*  .)<ba> 
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Portanto, sem a extrametricidade não é possível afirmar que palavras desse 

tipo se ajustem ao padrão de um sistema limitado. Por outro lado, van der Hulst 

(1997; 2006, p. 230) afirma que a extrametricidade é um parâmetro opcional porque, 

segundo esse autor, “a ausência virtual de sistemas com acento na terceira sílaba 

sugere que a extrametricidade é (por alguma razão) limitada à borda direita”.  

Assim sendo, uma palavra como /fɔsforu/, por exemplo, encontra-se dentro do 

domínio das duas últimas sílabas, contando com a extrametricidade. Entretanto, 

como afirma Wetzels (1992), esse tipo de palavra forma um pé dátilo na 

subjacência, portanto, é acentuado na terceira sílaba.   

Uma alternativa, se quisermos efetuar uma análise sem o uso da 

extrametricidade – e é esse o nosso propósito – é ampliar para três sílabas próximas 

à borda direita – a janela de três sílabas é perfeitamente previsível pela Fonologia 

Métrica, com a diferença que, para essa teoria, a terceira banda dessa janela é 

fechada perpetuamente. 

Dessa forma, a sílaba especial pode se localizar em uma das três últimas 

sílabas situadas próximas à borda direita da palavra, como podemos ver abaixo: 

Sílaba 

(*  .  .) 

 

O motivo de adotarmos a janela de três sílabas é porque, em PB, o padrão 

proparoxítono, apesar de ser o menos numeroso, é frequente no que se refere a 

formação de palavras, considerando não apenas a palavra escrita, mas também a 

oral. 

A título de exemplo, podemos citar alguns estudos variacionistas sobre o 

comportamento das proparoxítonas no português brasileiro: o primeiro foi 

desenvolvido por Amaral (2000) em uma comunidade do Rio Grande do Sul e o 

segundo, por Silva (2006) em uma comunidade do Nordeste, portanto, duas 

amostras retiradas de pontos diferentes do Brasil que podem nos servir como 

espelho fiel da língua real falada neste território. 

Amaral (2000), em sua tese de doutorado, não declara a quantidade absoluta 

de ocorrências de proparoxítonas coletadas em seu corpus, que é composto de 20 

falantes do sexo masculino e 20 do sexo feminino, a maioria descendente de 

colonos açorianos de São José do Norte-RS.  
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A líquida vibrante, para a autora, favorece a síncope em palavras 

proparoxítonas com um peso relativo de .83 e uma freqüência de 47%, ou seja, num 

universo de 629 ocorrências de proparoxítonas, em 293 delas verificou-se a 

realização da síncope influenciada pela presença dessa líquida, o que transforma 

essas palavras em paroxítonas.  

De acordo com Amaral (2000), a razão pela qual a vibrante é o principal 

agente favorecedor do apagamento da vogal postônica não final é porque essa 

consoante constitui-se por excelência no segundo membro de um ataque complexo. 

A autora cita como exemplo a palavra xícara, cuja formação silábica é CVCVCV. 

Caso o primeiro a sofra síncope, o /r/ se tornará uma consoante perdida, que é 

ressilabada e passa a formar um grupo consonantal licenciado no sistema do 

português brasileiro: CCV. Assim, nós podemos ter uma palavra bem formada como 

xicra, ou seja, CVCCV. 

Um dado que nos chama a atenção é o fato de, no mesmo corpus analisado 

pela autora, aparecerem vocábulos proparoxítonos que contêm vibrante e que 

sofrem síncope, como víspora, que se transforma em vispra; e, por outro lado, 

vocábulos também proparoxítonos que contêm vibrante, mas que não sofrem 

síncope, como é o caso de fósforo: essa palavra se realiza 18 vezes como /fósforu/ 

e 9 vezes como /fósfuru/.  

Mesmo sendo a vibrante o fator que mais favorece a síncope em 

proparoxítonas, eis que esse fator só age efetivamente em 293 palavras, num 

universo de 629 ocorrências esdrúxulas. Por outro lado, de acordo com Amaral 

(2000), os informantes de 0 a 4 anos de escolaridade aplicaram a regra de 

apagamento de vogal postônica não final em 269 das 926 proparoxítonas que 

produziram, enquanto os informantes com mais de 4 anos efetuaram a síncope em 

136 dos 846 vocábulos esdrúxulos. 

Parece concorrer para a confirmação desse fato o seguinte evento: os dados 

analisados pela autora foram obtidos através de conversas livres e dirigidas. Na 

modalidade conversa livre, ela alistou as 10 palavras mais frequentes e, destas, 

observa, as palavras matemática, médico, fábrica e pêssego aparecem na 

estatística com 0% de apagamento, o que comprova mais uma vez a naturalidade 

do padrão esdrúxulo. 

A dissertação de mestrado de Silva (2006), também nos moldes 

variacionistas, procurou seguir os mesmos parâmetros adotados por Amaral (2000) 
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a fim de que seus dados pudessem ser usados para comparação com o trabalho 

daquela autora e os resultados são muito parecidos, por isso julgamos ser 

desnecessário nos prolongarmos.  

Confrontando os dados de Amaral (2000) e os de Silva (2006), podemos 

constatar que de Norte a Sul há a realização de síncope, transformando palavras 

proparoxítonas em paroxítonas, mas também há a preservação das palavras 

esdrúxulas, como também bem podemos ver.  

Um outro estudo sobre o comportamento das proparoxítonas é o de 

Collischonn (2002, 2007). Durante a silabação, as consoantes precisam de 

licenciamento para ocupar posições na sílaba – ou seja, a posição de ataque 

(simples ou complexo) e a posição de coda no final da sílaba. Quando uma 

consoante não possui esse licenciamento, ela se torna não apta a ocupar uma das 

posições citadas acima e a consequência será que ela não poderá se ligar a 

nenhum nó silábico, caracterizando-se como uma consoante perdida. Segundo 

Collischonn (2002, p. 208), 

 

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

 

 

A título de ilustração, representamos a derivação da palavra afta da seguinte 

maneira (o exemplo é retirado de Collischonn, 2002, p. 209): no nível lexical, temos 

a forma subjacente A F T A cuja silabação organiza os segmentos da seguinte 

maneira: A (uma sílaba) e, no fim, TA (também uma sílaba). O segmento F flutuante 

nem pode travar a primeira sílaba (AF), pois que não está licenciado para fazê-lo em 

português brasileiro, nem pode constituir um ataque complexo na segunda sílaba (-

FTA), pois também esse tipo de construção é proibido.  

Situação semelhante é a de palavras como P A C T O, que pode se realizar 

como /´pakitu/ ou simplesmente como uma dissílaba terminada em /k/, apesar de 

esse segmento não estar licenciado como coda. 

Sobre as proparoxítonas, temos ainda algumas considerações a fazer: 

Wetzels (1992) analisa a neutralização de vogais médias tônicas e conclui que, em 
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PB, há uma proibição de vogais médias altas em sílabas tônicas de palavras 

proparoxítonas – abaixamento datílico. 

Em palavras não-derivadas, como em f[ɔ]sforo, m[ɛ]dico, por exemplo, o 

abaixamento datílico se configura em restrição e admite exceções, como em 

pêssego, esôfago etc. Em palavras derivadas, como em hist[ɔ]rico, pros[ɔ]dico, o 

abaixamento datílico é visto pelo autor como regra, portanto, é formado no nível da 

morfologia derivacional. 

Para Wetzels (1992), as palavras não-derivadas se localizam no léxico 

profundo e podem receber um diacrítico de extrametricidade ou formar um pé 

datílico subjacente. Palavras não sujeitas à regra do abaixamento datílico – do tipo 

pêssego – sujeitas a extrametricidade, formam um troqueu e são representadas por 

Wetzels (1992) da seguinte maneira: 

 * 

(*     .) 

[pe  se <gu>] 

  

Por outro lado, palavras do tipo f[ɔ]sforo formam um pé datílico marcado no 

léxico: 

 * 

(*    .    ) 

[f[ɔ]s  fo  ro 

 

A observação que podemos fazer é que, para Wetzels (1992), uma palavra 

como fósforo é lexicalmente marcada e forma um pé datílico pelo fato de a vogal 

tônica ser média baixa, sendo que essa vogal “localizada no cabeça de um pé 

datílico não está ligada ao tier [aberto] mais baixo, exceto nas palavras (...) que 

estão especificadas [-aberto3]. (WETZELS, 1992, p. 37) 

Se uma proparoxítona como fósforo, que é reconhecidamente sujeita a 

síncope da última sílaba (cf. AMARAL, 2000; SILVA, 2006) – segundo Quednau 

(2002), sofre síncope a fim de ajustar-se ao padrão não-marcado, o paroxítono – é 

tratada por Wetzels como marcada lexicalmente, seria razoável admitir que palavras 

do tipo pêssego – não sujeitas a síncope (cf. AMARAL, 2000; SILVA, 2006) – 

também sejam marcadas no léxico.  
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O mesmo raciocínio pode ser aplicado a paroxítonas cuja sílaba tônica não 

seja uma vogal média, mas que também não sofra síncope, como em matemática 

(cf. AMARAL, 2000; SILVA, 2006): 

     * 

     (*    .    .  ) 

   [Ma  te  ma  ti   ca]    

Há, também, um outro fato que parece demonstrar que todas as 

proparoxítonas são marcadas: os chamados sufixos acento-repelentes (GARDE, 

1972), sufixos de origem grega e latina formadores de sequências inacentuáveis. 

Abaixo, reproduzimos a lista desses sufixos tal como apresentada por Massini-

Cagliari (1992, p. 159): 

 

(91) Quadro dos sufixos que contêm sequências inacentuáveis – a 

numeração original da autora foi preservada 

Sequências inacentuáveis Sufixos 

-ik- -stic, -fic 

-ak- -ak- 

-er- -ger-, -pter, -fer 

-or- -vor, -for 

-ar- -par 

-of- -sof, -trof 

-af- -graf 

-ul- -ul 

-al- -céfal 

-ol- -pol, -col 

-il- -dáctil, -fil 

-im- -íssim, -ílim, -errim, -ônim 

-om- -drom, -nom 

-am- -gam, -pótam 

-an- -man 

-on- -gon, -ton, -son 

-og- -log 

-ag- -fag 
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-ug- -fug 

-it- -cit, -clit (-clis) 

-ob- -fob 

-od- -pod 

-ed- -ped 

-id- -id 

-ip- -tip 

  

Alguns exemplos de palavras formadas pelos sufixos acima podem ser dados: 

Belíssima 

Filólogo 

Claustrófobo 

Límpido 

Encéfalo 

 

Há, ainda, uma lista de palavras formadas por sufixos diferentes dos listados 

acima mas que também funcionam como acento-repelentes, dos quais só 

reproduziremos alguns: 

-metro -gero -voro -sofo 

Cronômetro Belígero Carnívoro filósofo 

Anemômetro Lanígero Herbívoro Teósofo 

quilômetro ___ _____ _____ 

(Fonte: Massini-Cagliari, 1992, p.160) 

 

Além dos sufixos listados acima, a referida autora ainda cita uma pequena 

lista de palavras proparoxítonas que não contêm nem sufixo nem sequências 

inacentuáveis: 

córrego Sílaba máquina 

Fôlego Polissílabo antídoto 

pêssego Monossílabo lâmpada 

Tráfego   

 (Fonte: Massini-Cagliari, 1992, p. 161) 
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A grande maioria dessas palavras formadas ou não com os sufixos listados 

acima dificilmente são reduzidas a proparoxítonas na língua oral, sendo estes, talvez 

por isso mesmo, chamados por Wetzels (1992, p. 38) de sufixos “que induzem ao 

ritmo datílico, são marcados com uma instrução para formar um pé datílico, tão logo 

esses sufixos sejam anexados a suas bases.” 

Portanto, o papel desses sufixos átonos é formar palavras proparoxítonas que 

se reduzem ou não na língua oral e esse aspecto nos faz acreditar que é mais 

natural aceitar que a acentuação do PB “enxerga” primeiro o local onde o acento 

será fixado, que deve ser uma das três últimas sílabas da palavra.  

Cagliari (1999) defende que as proparoxítonas sejam consideradas um dos 

padrões acentuais do PB e não um padrão marginal como até agora tem-no sido. De 

acordo com esse autor: 

Exceções são exceções, mas, quando uma exceção convive há 
vários séculos com as regras gerais da língua, como é o caso das 
proparoxítonas, deve-se admitir que a língua já mudou e que tais 
fatos são tão genuínos quanto os de antigamente. E as regras de 
acento deveriam dar conta dos dois tipos de fatos com a mesma 
naturalidade. (CAGLIARI, 1999, p. 31)  (grifo nosso) 

 
Um pouco mais à frente, Cagliari (1999, p. 52) enfatiza seu argumento em 

favor das proparoxítonas:  

Por outro lado, o fato de a Língua Portuguesa ter palavras 
proparoxítonas não pode ser considerado uma exceção, uma vez 
que tal padrão foi introduzido há muito tempo na língua e, hoje, faz 
parte integrante de seu sistema. A incorporação de palavras oxítonas 
terminadas por vogal também é um fato da estrutura da língua e não 
mais uma simples exceção, trazida para o Português sobretudo com 
palavras de origem indígena brasileira e africana.  

 

Além de reconhecer que as proparoxítonas que formam um pé datílico são 

marcadas na subjacência, Wetzels (1992) também acredita que as paroxítonas 

terminadas em sílaba pesada devem sê-lo igualmente. Segundo esse autor, há uma 

regra de neutralização de vogais médias tônicas que atinge palavras formadas por 

sufixos derivacionais, como em m[ɔ]vel, ou por palavras não-derivadas, como em 

r[ɛ]ptil, ambos os casos sujeitos ao abaixamento espondeu. 

O pé espondeu é formado por duas sílabas longas e é interessante notar que 

pés espondaicos em palavras não-derivadas terminadas em /r/, por exemplo, 

apagam esse segmento não somente na linguagem de indivíduos com pouca 
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instrução formal, mas também na linguagem de pessoas com muitos anos de 

escolarização.  

Dessa maneira, é possível formarmos, por exemplo, o par d[ɔ]lar / d[ɔ]la, em 

que o léxico possui formas variáveis, ambas correntes no sistema acentual do PB e 

apenas uma delas é marcada na subjacência e a outra não. Esse argumento ganha 

mais robustez quando lembramos que, de todas as palavras terminadas em 

consoante, 21% delas são paroxítonas, ou seja, esse número é muito elevado para 

aceitar a extrametricidade do último segmento.  

Situação parecida pode ser verificada em outras palavras que se enquadram 

no padrão espondeu, se considerarmos o padrão popular: 

/m[ɔ]vel/ - /m[ɔ]vi/ 

/rev[ɔ]lver/ - /rev[ɔ]lvi/ 

 

Além desses, há também outros tipos de espondeus que não envolvem a 

neutralização da vogal média: 

/Âmbar/ - /âmba/ 

/Ímpar/ - /impa/ 

 

Ao considerarmos palavras proparoxítonas e paroxítonas terminadas em 

consoante que apresentam variantes podemos concluir que a acentuação considera 

primeiro o domínio, o lugar da fixação do acento, que deve ser uma das 3 últimas 

sílabas da palavra. 

Em suma, o acento do PB pode se localizar em uma sílaba especial que pode 

ser uma das três últimas da borda direita, como podemos ver abaixo: 

Pé             pe le               Pe lé             sílaba 

(* )            (*   .)               (.    *)             (*  .  .)  

 

 

3.4.4 O acento dos verbos 

 

 

O acento dos verbos também pode ser explicado através da história da língua 

porque praticamente todos os que provêm do latim conservam o acento na mesma 
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sílaba que o vocábulo latino, exceção feita para as formas erámus > éramos e erátis 

> éreis. 

Segundo alguns autores, o acento paroxítono é o mais comum entre os 

verbos (cf. BISOL, 1992; MASSINI-CAGLIARI, 1995; LEE, 1995). Assim ocorre com 

verbos no presente do indicativo como nos seguintes exemplos: 

Fa lo                 a cho            estudo            

          (*   .)                  (*   .)                (*   .) 

 

Segundo Lee (1995, p. 160), é no nível β que ocorre a regra de acento do 

verbo porque é nesse nível que ocorrem as flexões verbais. Entretanto, essa regra 

não alcança verbos portadores do morfema –mos de primeira pessoa do plural do 

imperfeito, mais que perfeito e do futuro do pretérito do modo indicativo e nas formas 

do imperfeito do subjuntivo – ou seja, quase a metade dos tempos verbais, se 

excluirmos o gerúndio, e mais de 50% dos modos verbais. A solução encontrada por 

esse autor – e também pelos demais – é a recorrência à extrametricidade, que exclui 

o morfema considerado fonologicamente insignificante no nível β, conforme os 

exemplos retirados de Lee (1995, p. 161) – a numeração original foi preservada: 

(40) < falavamos > mβ                  [falava] pβ mos 

 

Assim, é possível adaptar essas formas ao padrão paroxítono como os 

exemplos fornecidos por Lee (1995, p. 161) abaixo: 

(41) fa la va mos 

          (*   .) 

     (     *            ) 

 

fa la ra mos 

    (*   .) 

          (     *            ) 

 

fa la ri a mos 

      (*   .) 

          (      *            ) 

fa la sse mos 

    (*   .) 
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          (     *            ) 

 

A solução proposta por Lee é a mesma adotada por Bisol (1992) e Massini-

Cagliari (1995). Uma observação que pode ser feita diz respeito ao fato de o 

morfema –mos ora ser totalmente invisível na atribuição do acento, como em 

falássemos: 

fa la sse mos 

    (*   .) 

(     *            )  

 

ora ser parcialmente invisível, como em vamo<s> 

                                                                 (*    .)                                                                 

                                                                           (*           ) 

 

Uma outra observação a ser feita é que todos esses autores reconhecem que 

o parsing no PB deve ser da direita para a esquerda, de modo não iterativo (cf. 

BISOL, 1992; LEE, 1995; MASSINI-CAGLIARI, 1995, por exemplo). Se esses dois 

parâmetros fossem de fato preponderantes, não haveria modo de explicar as formas 

acima, pois o morfema –mos por si só já forma um pé canônico e se encontra na 

sílaba mais à direita da borda e, portanto, deveria receber o acento.  

Essa parece ser uma evidência que o acento primário deve ser atribuído 

primeiro e que a estrutura métrica não é o fator primordial para essa atribuição – 

pois, do contrário, o morfema –mos deveria ser acentuado – mas sim o domínio, as 

três últimas sílabas localizadas mais à direita da borda direita.  

Concordamos com Cagliari (1999) quando afirma que o acento pode ser 

estudado e explicado sem o uso da estrutura rítmica. Também concordamos com 

van der Hulst (1997), quando afirma que a estrutura rítmica deve ser levada em 

consideração no estudo do acento secundário, que deve ser visto como secundário, 

e não na atribuição do acento primário, marcado lexicalmente. 

Portanto, se essas prerrogativas estiverem corretas, então podemos assumir 

que o acento verbal é lexicalmente marcado no PB e pode ser explicado através da 

história da língua: o acento primário do PB se conserva na mesma sílaba em que se 

encontrava no latim vulgar, o mesmo ocorrendo com verbos de criação românica ou 

empréstimos ou estrangeirismos.    
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3.4.4.1 Quando a exceção é maior que a regra 

 

 

Uma observação inicial que podemos fazer sobre o morfema –mos é que 

quase a metade dos tempos verbais e dois dos três modos precisam de 

extrametricidade para se ajustarem ao padrão paroxítono conforme as principais 

propostas de regra acentual do PB – se levarmos em consideração apenas o 

morfema -mos. Esse número parece por demais expressivo para os verbos, a menos 

que aceitemos com naturalidade o fato de uma exceção se aplicar praticamente ao 

mesmo tamanho de domínio da regra.  

A extrametricidade é estipulada para garantir que palavras tidas como fora do 

padrão acentual não-marcado – portanto, excepcionais – se ajustem a esse padrão. 

Logo, devemos esperar que o padrão não-marcado, a regra, prevaleça sobre o que 

é marcado ou excepcional, pelo menos em termos numéricos, já que a regra por si 

só já traz consigo a ideia de generalização ou a maioria em termos numéricos.  

Lembremo-nos que o principal critério utilizado por Bisol (1992, p. 69) para 

sua formulação da regra de acento é o quantitativo: foi por constatar que 78% das 

palavras do dicionário terminadas em consoante são oxítonas que a autora formulou 

a regra i. Atribua um asterisco (*) à sílaba pesada final, i. e., sílaba de rima 

ramificada. O mesmo critério deveria ter sido usado na análise dos verbos, pois, a 

autora acredita que os parâmetros usados para atribuir o acento são os mesmos 

para nomes e verbos, o que difere é a regra de extrametricidade.   

Por outro lado, se considerarmos os outros morfemas das demais pessoas 

verbais, vamos verificar que a grande maioria dos tempos e dos modos verbais do 

PB precisam se submeter a extrametricidade para se ajustarem a um dos pés 

canônicos tal como idealizados pela Fonologia Métrica (cf. BISOL, 1992; LEE, 1995; 

MASSINI-CAGLIARI, 1995, por exemplo) – troqueu moraico, silábico ou iambo.  

Se considerarmos a quantidade total de formas verbais dentro dos 

respectivos tempos e modos, verificaremos que o total somará 198 formas e, destas, 

117 precisam se submeter a extrametricidade para formarem um pé canônico 

qualquer, o que quer dizer que cerca de 57% de todas as formas verbais não se 
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enquadram no padrão não-marcado do PB, ou seja, a exceção parece alcançar um 

número maior de formas do que a regra9.  

Abaixo, reproduziremos cada uma dessas formas dentro dos seus respectivos 

modelos de conjugação, tempos e modos – aqui, consideramos apenas os padrões 

regulares, mas o resultado dos não-regulares não seria muito diferente do alcançado 

com os regulares – e, para efeito de comparação, destacaremos em negrito todas as 

que necessitam de extrametricidade para se enquadrarem em algum pé métrico 

canônico: 

Presente 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amo Como Parto 

Amas Comes Partes 

Ama Come Parte 

Amamos Comemos Partimos 

Amais Comeis Partis 

Amam Comem Partem 

  Pretérito perfeito 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amei Comi Parti 

Amaste Comeste Partiste 

Amou Comeu Partiu 

Amamos Comemos Partimos 

Amastes Comestes Partistes 

Amaram Comeram Partiram 

 

Presente do subjuntivo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Ame Coma Parta 

Ames Comas Partas 

Ame Coma Parta 

                                                 
9
 O fato de o domínio de uma exceção ser maior que o de uma regra é perfeitamente aceitável no 

âmbito gerativista, porém, do ponto de vista da Matemática, esse fato causa estranhamento, afinal, 
seria de esperar que uma generalização partisse do domínio de maior representatividade, se 
estivermos tomando como critério o quantitativo.  
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Amemos Comamos Partamos 

Ameis Comais Partais 

Amem Comam Partam 

 

Pretérito mais que perfeito do indicativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amara Comera Partira 

Amaras Comeras Partiras 

Amara Comera Partira 

Amáramos Comêramos Partíramos 

Amáreis Comêreis Partíreis 

Amaram Comeram Partiram 

 

Pretérito imperfeito do subjuntivo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amasse Comesse Partisse 

Amasses Comesses Partisses 

Amasse Comesse Partisse 

Amássemos Comêssemos Partíssemos 

Amásseis Comêsseis Partísseis 

Amassem Comessem Partissem 

 

Futuro do subjuntivo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amar Comer Partir 

Amares Comeres Partires 

Amar Comer Partir 

Amarmos Comermos Partirmos 

Amardes Comerdes Partirdes 

Amarem Comerem Partirem 

 

Futuro do presente do indicativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 
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Amarei Comerei Partirei 

Amarás Comerás Partirás 

Amará Comerá Partirá 

Amaremos Comeremos Partiremos 

Amareis Comereis Partireis 

Amarão Comerão Partirão 

 

Futuro do pretérito do indicativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amaria Comeria Partiria 

Amarias Comerias Partirias 

Amaria Comeria Partiria 

Amaríamos Comeríamos Partiríamos 

Amaríeis Comeríeis Partiríeis 

Amariam Comeriam Partiriam 

 

Pretérito imperfeito do indicativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amava Comia Partia 

Amavas Comias Partias 

Amava Comia Partia 

Amávamos Comíamos Partíamos 

Amáveis Comíeis Partíeis 

Amavam Comiam Partiam 

 

Imperativo afirmativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

______ _____ _____ 

Ama Coma Parta 

Ame Come Parte 

Amemos Comamos Partamos 

Amai Comei Parti 

Amem Comam Partam 
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Imperativo negativo 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

______ _____ _____ 

Não ames Não comas Não partas 

Não ame Não coma Não parta 

Não amemos Não comamos Não partamos 

Não ameis Não comais Não partais 

Não amem Não comam Não partam 

 

Gerúndio 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amando comendo Partindo 

 

Particípio 

1ª conjugação (amar) 2ª conjugação (comer) 3ª conjugação (partir) 

Amado comido Partido 

 

O fato de a maior parte das formas verbais não se enquadrarem em algum pé 

canônico nos faz rejeitar qualquer regra baseada em algum desses pés; por isso 

cremos que o acento dos verbos do PB deve ser explicado a partir dos dados que 

podemos visualizar acima, ou seja, o domínio é o único parâmetro seguro e 

confiável para a explicação do acento – uma análise do acento sob o modelo top-

down parece mais natural. 

O acento do PB se encontra na mesma sílaba que se encontrava no latim 

vulgar, no PA e nas demais línguas que emprestaram palavras àquela. Observe 

alguns exemplos – retirados de Ilari (2008, p. 75) – para fins de comparação: 

Latim vulgar PB 

Plicáre   chegár 

Lucráre lográr 

Amáj  amái 
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O acento do PB permanece no mesmo lugar que o do latim vulgar. Uma outra 

fonte de explicação desse acento é as formas provindas do PA que, segundo 

Massini-Cagliari (1995, p. 221), precisam da extrametricidade para “que possa ser 

descrita a estrutura métrica de todas as formas verbais em todos os tempos e 

modos que figuram no corpus (...)”. (grifo nosso) 

É interessante notar que, mais que em PB, em PA a regra de acento se forma 

a partir da constatação de que todas as formas verbais fogem à regra e se 

encontram no domínio da exceção – uma pergunta óbvia que podemos fazer é por 

que então não tratar a regra como regra e a exceção como exceção.  

Entretanto, mesmo as formas verbais precisando de extrametricidade para se 

enquadrarem em um pé canônico, os exemplos fornecidos pela autora servem para 

o nosso propósito de evidenciar que o acento do PB pode ser explicado seguindo a 

história da própria língua porque, como os dados monstram, o acento dessa língua 

se mantém na mesma sílaba tônica que o do PA, salvo poucas exceções. Abaixo, 

reproduzimos os exemplos retirados de Massini-Cagliari (1995, p. 222) apenas no 

tocante às formas verbais: 

(185) 

1ª pessoa singular 3ª pessoa singular 

Digo, Enuya/êuya 

Ueio/veio (verbo veer) Falha 

Mando/mãdo Desuia 

Trago Deseia/deʃeia 

Cingo Chama 

Deseio Tarda 

Trauo Cuyda 

Uyuo/viuo Mata 

Falo Cata 

Ando Morre 

Conhosco Acorre 

Rogo Ousa 

Posso Soʃpira 

Padesco Mora 

Paresco Atende 
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Alongo Manda 

Sospiro/ʃospiro Merece 

Manho Parece 

Adugo Creçe 

 Canta 

 Esta/eʃta 

 Auê/auen 

 Deten 

 Cõven/conuen 

(A numeração original foi preservada) 

 

1ª pessoa plural 2ª pessoa plural 3ª pessoa plural 

Fazemos Edes Demãdã/demandam 

Parecemos Auedes eʃtam 

Moyrem Fazedes  

Podem Perdedes  

guyʃam Gaahades  

deʃeiam Dizedes  

 Cuydades  

 Podedes  

 Amades  

 Chegades  

 Sabedes/ʃabedes  

 Ueedes/veedes  

 Morades  

 Andades/ãdades  

 Ptides (partirdes)  

 Oydes  

 Hides  

 Mãdades  

 Parecedes  

 Cuydades  

 Falades  
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 Mentides  

 

O acento do PB se na mesma sílaba acentuada que no PA, conforme os 

exemplos de Massini-Cagliari (1995, p. 223) nos permitem afirmar: 

 

(186)10                                                  (       x     ) 

             (x    .)                                           (x    .) 

             Di  go                                     de  se  io     

                                                                               

 

A extrametricidade é usada pela autora para garantir o pé canônico, conforme 

podemos ver abaixo – note-se que, para nós, o uso da extrametricidade neste 

contexto é indiferente, pois o alvo de nossa apreciação é a sílaba onde se situa o 

acento do PA: 

 

(187)       (     x       )                          (       x     )                        (       x     ) 

                     (x      .)                                 (x    .)                               (x    .) 

               Fa  ze  mo <s>                   Fa  ze  de <s>                de    man  da<m> 

 

Outros exemplos são ainda dados por Massini-Cagliari (1995, p. 224), desta 

vez envolvendo a oposição entre a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito 

da primeira conjugação e a das demais conjugações. A primeira, segundo a autora, 

não apresenta problema nenhum, pois termina em um ditongo decrescente que 

forma um pé troqueu moraico; as demais, por sua vez, formam uma oxítona 

terminada em sílaba leve, o que traz problema para a análise da autora, mas para 

nós não porque defendemos que o acento já vem marcado na subjacência e o 

parâmetro mais importante é o domínio, que compreende as três últimas sílabas. 

Observe:  

(189)  

2ª e 3ª conjugações 1ª conjugação 

Defendi/defendj Cuydey/cuydei 

                                                 
10

 Conservamos a numeração original da autora. Reproduzimos parcialmente os exemplos dados por 

ela, uma vez que os outros dois são não-verbos, portanto, não nos interessam nesta seção. 
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Dormi/dormj Folguei 

Perdi Mandey 

Entendi Faley 

Mereci Estranhei 

Uiuj Roguey/roguei 

Temi/temj Ouʃey/ousey 

Morry ʃaluey 

Prendi Chorey 

Menti Deseiey/deʃeiey 

Parti Receey/recehey 

Uêçi Amey 

Gradeçi Chorey 

Ou Punhey 

Naci/naçi/nacy Namorey 

A numeração original foi conservada. 

 

O trabalho de Massini-Cagliari nos fornece ainda muitos outros exemplos do 

acento do PA – pretérito perfeito – que julgamos importante reproduzir abaixo: 

(193) 

1ª/3ª pessoas do singular 3ª pessoa do singular 

Disse/diʃʃe/disʃe Forçou 

Mal disʃe Durou 

 Rogou 

 Tolheu 

 Sentiu 

 Achou 

 Cuydou 

 Punhou 

 Mandou/mãdou 

 Passou 

 Pesou 

 Chegou 

 Seruyu 
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 Defendeu 

 Deseiou 

 Morou 

 Namorou 

 Dormiu 

 Guardou 

 Morreu 

 Levou 

 Receou 

 Partiu 

 Amou 

 Uenceu 

  

1ª pessoa do plural 2ª pessoa do plural 

Partimos ouveʃtes 

Oym fezesteʃ 

Uimos ʃemeaʃtes 

Ouuem ueeʃtes 

Fezemo rogaʃtes 

 Moraʃtes 

 diʃʃeʃteʃ 

 Namorastes 

 andaʃtes/ãdastes 

 quyʃestes 

 partiʃtes/partistes 

 viʃtes/uiʃtes 

 iuraʃtes 

 Mãdaʃtes 

 conhocestes 

A numeração original foi conservada. 

 

A análise de algumas dessas formas é feita por Massini-Cagliari (1995, p. 

226) e reproduzida abaixo:  
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(194) 

                     (            x)           (      (x)         )                (      (x)           ) 

(x   .)                         (x)                  (x          )                        (x) 

Di  sse           na mo rou           par  ti  mo<s>            po     deʃ  te <s> 

 

Diversos outros exemplos são dados por Massini-Cagliari (1995) mostrando 

que o acento do PB se mantém na mesma sílaba que o acento do PA, em todos os 

tempos e modos verbais, mas julgamos desnecessário reproduzir todos. Além dos 

verbos de origem latina e do PA, há muitos vindos de empréstimos de outras 

línguas, como os franceses felicitar e flanar (cf. CARVALHO & NASCIMENTO, 

1974), entretanto, não cremos ser necessário analisá-los aqui porque as palavras de 

origem não latina quer tenham entrado na língua portuguesa como empréstimos11 ou 

estrangeirismos, todas elas possuem acento primário nas três últimas sílabas da 

borda direita e podem ser explicados pela história da língua.  

Uma última observação ainda pode ser feita: o PB é uma língua que admite 

pés degenerados, ou seja, aqueles monossílabos tônicos constituídos de apenas um 

elemento métrico, portanto, não chegam sequer a formar um pé. O pé degenerado 

recebe a estrutura métrica no modo top-down (cf. COLISCHONN, 2005, p. 142) e 

compreende não-verbos do tipo pé, pá, ré e formas verbais do tipo sê e é.  

A conclusão a que chegamos é que, se o PB admite pés dátilos, espondeus e 

moraicos (WETZELS, 1992); troqueus moraicos e silábicos (BISOL, 1992); iambo e 

troqueu silábico (LEE, 1995) e pés degenerados (BISOL, 1992; MASSINI-CAGLIARI, 

1995) – se todos esses pés são encontrados e se todas as regras baseadas em pés 

são falhas, isto parece ser uma evidência de que de fato o acento do PB não pode 

ser previsto por uma regra que postule um tipo de pé.  

Portanto, o parâmetro mais seguro para interpretar o comportamento do 

acento parece ser o domínio, que compreende as três últimas sílabas da borda 

direita da palavra.   

 

 

3.4.5 Resumo do capítulo 

                                                 
11

 Carvalho e Nascimento (1974) afirmam que os empréstimos se limitam ao período do século XII ao 

XVI. Os estrangeiros, por sua vez, entraram desde o século XVI até os dias atuais. 
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Neste capítulo, vimos que as abordagens métricas falham ao postularem a 

construção de uma regra que explique o padrão acentual do PB porque esse 

sistema é não-métrico. Portanto, uma abordagem do sistema acentual do PB deve 

considerar que o acento, sendo livre, pode incidir sobre uma sílaba considerada 

especial devido ao fato de ela receber uma marca lexical – motivada 

diacronicamente ou por ser empréstimo. Essa sílaba especial deve se localizar em 

um domínio que compreende as três últimas sílabas próximas à borda direita e, 

sendo assim, não há necessidade de postulação da extrametricidade. A seguir, 

teceremos nossas últimas considerações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho foi discutir os critérios que definem o padrão 

acentual do português brasileiro. Vimos que todas as propostas que postulam um 

padrão acentual para o PB por meio de regras ou restrições só conseguem alcançar 

um modelo elegante, simples e generalizante mediante emprego de estipulações 

quer de natureza morfológica, prosódica ou lexical e mesmo assim essas predições 

mostram-se imprecisas, portanto, terminam por distorcer a realidade. 

No início deste trabalho, levantamos algumas questões norteadoras que 

serão aqui retomadas: 

 

* Qual o papel da (in)sensibilidade à quantidade na análise acentual? Essa 

questão pode ser desdobrada com a pergunta: qual o papel desse parâmetro na 

atribuição do acento do PB? 

Ao longo deste trabalho, demonstramos de forma quase que exaustiva não 

haver nenhuma propriedade que relacione um determinado tipo de pé ao parâmetro 

(in)sensibilidade ao peso. Demonstramos que os tipos de pé métrico concebidos 

para caracterizar um sistema sensível podem perfeitamente funcionar em um 

sistema insensível ao peso e vice-versa. Um dos exemplos fornecidos foi o de Lee 

(1995), para quem o sistema acentual do PB é insensível ao peso – em se tratando 

de não-verbos – e esse sistema insensível está ligado ao pé métrico iambo, que é 

reconhecidamente característico de um sistema sensível (cf. HAYES, 1995). 

Entretanto, a análise de Lee é perfeitamente realizável, como se o iambo realmente 

fosse um pé relacionado aos sistemas insensíveis.  

Logo, a resposta à nossa pergunta qual o papel da (in)sensibilidade à 

quantidade na análise acentual? é: a (in)sensibilidade à quantidade demonstra-se 

um parâmetro arbitrário, pois parece que nenhuma propriedade de fato relaciona um 

determinado tipo de pé à (in)sensibilidade. Portanto, esse parâmetro não é confiável 

em se tratando da atribuição do acento primário do PB.   

 

A segunda questão é: é o acento primário previsível quanto ao lugar de sua 

atribuição? 
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Demonstramos ao longo de nosso trabalho que as teorias fonológicas que 

analisam o acento – mais particularmente as métricas – só conseguem prever o 

lugar de pouso do acento primário como uma das três últimas sílabas localizadas na 

borda direita da palavra. A previsão mais precisa que as abordagens fonológicas 

atuais fazem é que o acento do PB se localiza na antepenúltima sílaba ou na última, 

sendo que o problema dessas abordagens se acentua quando elas assumem um 

determinado tipo de pé que caracterize a penúltima sílaba e a última. A previsão 

métrica pode rotular a penúltima sílaba como um pé iambo, um troqueu moraico, um 

troqueu silábico ou um troqueu irregular, enquanto a última sílaba, por sua vez, 

exibe uma situação semelhante. Logo, a resposta à pergunta acima é: uma teoria 

métrica não consegue prever com exatidão o lugar onde o acento primário do PB se 

localiza.          

 

Quanto à pergunta é possível prever com sucesso a localização exata do 

acento primário sem usar qualquer tipo de estipulação?, respondemos que uma 

abordagem métrica precisa lançar mão de algum tipo de estipulação, seja cataláxis, 

seja extrametricidade ou qualquer outro artifício morfológico a fim de enquadrar os 

exemplos tidos como ‘minoria’ nos padrões mais representativos do sistema e assim 

alcançar a generalização pretendida.  

 

A pergunta qual a vantagem de uma abordagem do tipo top-down para a 

análise acentual do PB? é respondida da seguinte maneira: o processo em uma 

escansão do tipo top-down se inicia em cima, com a atribuição do acento primário 

primeiro e só depois há a construção de pés, portanto, esse tipo de construção não 

resulta da estrutura dos pés, mas sim do fato de o acento lexical ter sua posição 

marcada desde a forma subjacente. Em outras palavras, uma abordagem do tipo 

top-down – portanto, não-métrica – prediz apenas que o acento incide sobre uma 

das três últimas sílabas próximas à borda direita da palavra – e é esse seu domínio 

– em uma sílaba considerada especial, nos termos de van der Hulst (1997, 2006). 

Portanto, a grande vantagem da Teoria da Atribuição do Acento Primário Primeiro – 

PAF – sobre a Teoria Métrica é que aquela admite que o acento primário é 

imprevisível. A Teoria Métrica, por sua vez, postula que o acento primário – 

secundário, na verdade – é previsível, contudo, mostra-se incapaz de demonstrar 

essa previsão de forma precisa, inequívoca, confiável, como seria de esperar.     
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Neste trabalho, propomos que a atribuição do acento primário seja lexical, 

portanto, não-métrica. Apenas uma teoria não-métrica pode explicar 

satisfatoriamente as variações (co)existentes no sistema acentual do PB, as quais 

são motivadas diacronicamente devido à influência de outras línguas sobre esta, 

devido aos empréstimos ocorridos e à própria evolução da língua ao longo dos seus 

poucos séculos de vida.   

Segundo a PAF, dois são os critérios necessários para a localização do 

acento primário: a sílaba especial e o domínio. Essa teoria entende por sílaba 

especial aquela que é pesada, recebe uma marca lexical – motivada 

diacronicamente ou por ser um empréstimo – ou porque ela é uma sílaba forte – 

devido à estrutura do pé.  

Quanto ao domínio, este compreende as duas últimas sílabas da borda 

(direita ou esquerda), sendo, nesse caso, a extrametricidade opcional. Nesse ponto, 

discordamos da abordagem proposta por van der Hulst por postularmos a ampliação 

de duas para três sílabas próximas à borda direita – a janela de três sílabas é 

perfeitamente previsível pela Fonologia Métrica, com a diferença que, para essa 

teoria, a terceira banda dessa janela está sempre fechada.  

Dessa forma, a sílaba especial pode se localizar em uma das três últimas 

sílabas situadas próximas à borda direita da palavra, o que implica inevitavelmente a 

adoção de pés ternários em situação de covariação com os demais tipos de pés 

métricos. O motivo de adotarmos a janela de três sílabas é porque, em PB, o padrão 

proparoxítono, apesar de ser o menos numeroso, é produtivo no que se refere à 

formação de palavras, considerando não apenas a língua escrita (perene, até certo 

ponto invariável), mas também a falada. 



  

 

154 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABAURRE, Maria Bernadete M.; SANDALO, Maria Filomena S. Os róticos 
revisitados In: HORA, Dermeval da; COLLISCHONN, Gisela. Teoria Lingüística: 
Fonologia e Outros Temas. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2003. 
 

ABAURRE, Maria Bernadete M. et al. A interface fonologia-sintaxe: evidências do 
português brasileiro para uma hipótese top-down na aquisição da linguagem. In: 
SCARPA, Ester Mirian. (Org.) Estudos de Prosódia. Campinas: UNICAMP, 1999. 
 

ABAURRE, Maria Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. Sobre a Estrutura da 
Gramática Fonológica. In: ABAURRE, Maria Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. 
(Orgs.) Cadernos de Estudos Lingüísticos. n. 23. Campinas: UNICAMP/IEL, Jul/Dez 
1992. 
  

ALVES, Ubiratã Kickhöfel; KELLER, Tatiana. Sílaba. In: BISOL, Leda. SCHWINDT, 
Luiz Carlos. (Orgs.) Teoria da Otimidade – Fonologia. Campinas: Pontes, 2010. 
 

AMARAL, Mariza Porto do. A Síncope em Proparoxítonas: uma regra variável. In: 
BISOL, Leda; BRESCANCINI, Cláudia. (Orgs.) Fonologia e Variação: Recortes do 
Português Brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 
 

ANDERSON, Stephen R. Razões pelas quais a Fonologia não é “Natural”. In: 
MATEUS, Maria Helena Mira; VILLALVA, Alina. (Orgs.) 1. ed. Novas Perspectivas 
em Fonologia. Lisboa: LFFL, 1985. 
 

ANDRADE, E. d’. Temas de Fonologia. Lisboa: Colibri, 1994. 
 

ANDRADE, E. d’; LAKS, B. Na Crista da Onda: o acento de palavra em português. 
Actas do VII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística. Lisboa: 
APL, 1991.  
 

ARAÚJO, Gabriel Antunes de et al. As Proparoxítonas e o Sistema Acentual do 
Português. In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel 
Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
 

BATTISTI, E. Haplologia no Português do Sul do Brasil. Porto Alegre: Letras de 
Hoje, 2005. 
______. Variação. In: BISOL, Leda. SCHWINDT, Luiz Carlos. (Orgs.) Teoria da 
Otimidade – Fonologia. Campinas: Pontes, 2010.  
 

BISOL, Leda. O Acento e o Pé Métrico Binário. Campinas: UNICAMP/Cadernos de 
Estudos Lingüísticos, 1992a. 



  

 

155 

______. O acento: duas alternativas de análise. Porto Alegre: PUCRS, 1992b. 
______. O Troqueu Silábico no Sistema Fonológico: Um Adendo ao Artigo de Plínio 
Barbosa. São Paulo: DELTA, 2000. 
______. O Acento, Mais uma Vez. Uberlândia: Letras e Letras, 2002. 
______. O Acento e o Pé Métrico Binário. Porto Alegre: Letras de Hoje, 1994.  
______. Os Constituintes Prosódicos. In: BISOL, Leda. (Org.) Introdução a Estudos 
de Fonologia do Português Brasileiro. 4. ed. revista e ampliada. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2005.  
 

BONILHA, Giovana Ferreira Gonçalves. Aquisição Fonológica do Português 
Brasileiro: Uma Abordagem Conexionista da Teoria da Otimidade. Tese de 
Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 2005. 
 

BOROWSKY, Toni. Topics in The Lexical Phonology of English. (Tese de 
doutorado). Amherst: University of Massachussets, 1986.   
 
BRANDÃO, Silvia Figueiredo; MOTA, Maria Antónia; CUNHA, Cláudia de Souza. Um 
Estudo Contrastivo entre o Português Europeu e o Português do Brasil: o –R Final 
de Vocábulo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Elementos de Fonética do Português Brasileiro. Tese de 
Livre-Docência. Campinas: UNICAMP, 1981.  
______. Prosódia: Algumas Funções dos Supra-Segmentos. In: ABAURRE, Maria 
Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. (Orgs.) Cadernos de Estudos Lingüísticos. n. 23. 
Campinas: UNICAMP/IEL, Jul/Dez 1992.  
______. Acento em Português. Campinas: edição do autor, 1999. 
______. Análise Fonológica – introdução à teoria e à prática com especial destaque 
para o modelo fonêmico. Campinas: Mercado das Letras, 2002. (Coleção Ideias 
sobre Linguagem) 
 

CALLOU, Dinah; MORAES, João A.; LEITE, Yonne. Variação e Diferenciação 
Dialetal: a Pronúncia do /R/ no português do Brasil. In: KOCH, Ingedore G. Villaça. 
(org.) Gramática do Português Falado. Vol. VI: desenvolvimentos. 2. ed. Revista. 
Campinas: UNICAMP, 2002. 
 
CAMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Para o estudo da fonêmica portuguesa. Rio de 
Janeiro: Organização Simões, 1953. 
______. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1970.  
 

CARVALHO, Dolores Garcia; NASCIMENTO, Manoel. Gramática Histórica. São 
Paulo: Ática, 1974. 
 
CHOMSKY, Noam. Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. 
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981.  
 

CHOMSKY, Noam; HALLE, Morris. The Sound Pattern of English. New York: Harper 
& Row, 1968.  
 



  

 

156 

CLEMENTS, George N. The Geometry of Phonological Features. Phonology 
Yearbook, Londres, n. 2, p. 225-252, 1985. 
 
CLEMENTS, G. N.; HUME, Elizabeth V. The internal organization of speech sounds. 
In: GOLDSMITH, John. (org.) The Handbook of phonological Theory. Londres: 
Blackwell, 1995. 
 
COLLISCHONN, Gisela. Um Estudo do Acento Secundário em Português. 
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 1993. 
______. A Epêntese Vocálica no Português do Sul do Brasil. In: BISOL, Leda; 
BRESCANCINI, Cláudia. Fonologia e Variação: Recortes do Português Brasileiro. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.  
______. O Acento em Português. In: BISOL, Leda. (Org.) Introdução a Estudos de 
Fonologia do Português Brasileiro. 4. ed. revista e ampliada. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2005. 
______. A Sílaba em Português. In: BISOL, Leda. (Org.) Introdução a Estudos de 
Fonologia do Português Brasileiro. 4. ed. revista e ampliada. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2005. 
______. Proeminência Acentual e Estrutura Silábica: Seus Efeitos em Fenômenos 
do Português Brasileiro. In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. 
ARAÚJO, Gabriel Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
______. Opacidade. In: BISOL, Leda. SCHWINDT, Luiz Carlos. (Orgs.) Teoria da 
Otimidade – Fonologia. Campinas: Pontes, 2010. 
COLLISCHONN, Gisela; SCHWINDT, Luiz Carlos. Teoria da Otimidade em 
Fonologia: Rediscutindo Conceitos. In: HORA, Dermeval da; COLLISCHONN, 
Gisela. Teoria Lingüística: Fonologia e Outros Temas. João Pessoa: Editora 
Universitária/UFPB, 2003. 
 

COLLISCHONN, Gisela; BORGES, Simone Diefenbach. Choques de Acento e sua 
Resolução: um estudo em corpus poético. In: HORA, Dermeval da et al. (Orgs). 
Revista do GELNE. vol 6, n. 2. João Pessoa: Ideia, 2004. 
 

COETZEE, Andries W. What it means to be a loser: non-optimal candidates in 
Optimality Theory. PhD Tesis. University of Massachussets Amherst, 2004. 
 

CONSONI, Fernanda. O Acento Lexical como Pista para o Reconhecimento de 
Palavras: uma análise experimental em palavras da língua portuguesa.  Dissertação 
de Mestrado. São Paulo: FFLCH/USP, 2006.  
 

COSTA, Iara Bemquerer. O Acento em Português: Estudo de Algumas Mudanças no 
Modelo da Fonologia Gerativa. Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 
1978.  
 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 
 
 



  

 

157 

DONEGAN, Patrícia J.; STAMPE, David. O Estudo da Fonologia Natural. In: 
MATEUS, Maria Helena Mira; VILLALVA, Alina. (Orgs.) 1. ed. Novas Perspectivas 
em Fonologia. Lisboa: LFFL, 1985. 
 

ESPIGA, Jorge. Alofonia de /l/ no sul do Rio Grande do Sul: Aspectos Fonéticos e 
Fonológicos. In: HORA, Dermeval da; COLLISCHONN, Gisela. Teoria Lingüística: 
Fonologia e Outros Temas. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2003. 
 

EWEN, Colin J.; VAN DER HULST, Harry. The Phonological Structure of Words: An 
Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  
 

FERREIRA NETO, Waldemar. Introdução à Fonologia da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Hedra, 2001. 
______. O Acento na Língua Portuguesa. In: O Acento em Português: Abordagens 
Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
 
 
FREITAS, Myrian Azevedo de. Empréstimos, Teoria Auto-Segmental e Abertura 
Vocálica. In: ABAURRE, Maria Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. (Orgs.) Cadernos 
de Estudos Lingüísticos. n. 23. Campinas: UNICAMP/IEL, Jul/Dez 1992. 
 
  

GARDE, Paul. Introduzione ad una Teoria dell’Accento. Roma: Officina Edizione, 
1972. 
 

HALLE, Morris; VERGNAUD, J. R. An Essay on Stress. Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1987. 
 

HALLE, Morris; IDSARDI, W. General Properties of Stress an Metrical Structure. In: 
GOLDSMITH, J. (org.) The Handbook of Phonological Theory. Cambridge: Blackwell, 
1995. 
 

HARRIS, James Wesley. Syllable Structure and Stress in Spanish: a Nonlinear 
Analysis. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983.  
______. Algumas Observações Acerca de “Os Princípios Substantivos da Fonologia 
Generativa “Natural”. In: MATEUS, Maria Helena Mira; VILLALVA, Alina. (Orgs.) 1. 
ed. Novas Perspectivas em Fonologia. Lisboa: LFFL, 1985. 
______.  With respect to metrical constituents in Spanish. In: CAMPOS, Hector; 
MARTINEZ-GIL, Fernando. Current Studies in Spanish Linguistics. Washington D. 
C.: Gergetown University Press, 1992. 
 

HAYES, Bruce. A Metrical Theory of Stress Rules. New York/London: Garland 
Publishing, 1981. 
_____. Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies. Chicago: University of 
Chicago Press, 1995. 
 



  

 

158 

HERNANDORENA, Carmen Lúcia Matzenauer. Aquisição da Fonologia do 
Português: Estabelecimento de Padrões com Base em Traços Distintivos. Tese de 
Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 1990. 
 

HOLM, J. Vernacular Brazilian Portuguese: a Semi-Creole. In: d’ANDRADE, E.; 
KHIM, A. (Orgs.) Actas do Colóquio sobre “crioulos de base lexical portuguesa”. 
Lisboa: Colibri, 1992. pp. 37-66. 
 
HOOPER, Joan. Os Princípios Substantivos da Fonologia Generativa Natural. In: 
MATEUS, Maria Helena Mira; VILLALVA, Alina. (Orgs.) 1. ed. Novas Perspectivas 
em Fonologia. Lisboa: LFFL, 1985. 
 

HORA, Dermeval da; MONARETTO, Valéria Neto de Oliveira. Enfraquecimento e 
Apagamento dos Róticos. In: HORA, Dermeval da; COLLISCHONN, Gisela. Teoria 
Lingüística: Fonologia e Outros Temas. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 
2003. 
 

HYMAN, Larry M. Fonología: Teoria y Análisis. Madrid: Paraninfo, 1981.  
 

IDSARDI, W. The Computation of Prosody. Tese de Doutorado. Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 1992. 
 

ILARI, Rodolfo. Lingüística Românica. 3. ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 

ISTRE, Giles Lother. Fonologia Transformacional e Natural: Uma Introdução Crítica. 
Florianópolis: UFSC, 1983.  
 

JACOBS, Haike. On Markedness and Bounded Stress Systems. The Linguistic 
Review, n. 7, p. 81-119, 1990.  
______. Latin enclitic stress revisited. Linguistic Inquiry, v. 28, n. 4, p. 648-661, 1997.   
 

JAKOBSON, Roman. Fonema e Fonologia. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 
1967.  
 

KAGER, R. The Metrical Theory of Word Stress. In: GOLDSMITH, J. (Org.) The 
Handbook of Phonological Theory. Cambridge: Blackwell, 1995a. 
______. Bruce Hayes: Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies. 
(Resenha). In: Phonology, n. 12. 1995b. 
______. Consequences of Catalexis. In: VAN DER HULST, Harry; VAN DER 
WEIJER. (Eds.) Leiden in Last. Hil Phonology Papers I. Den Haag: Holland 
Academic Graphics, 1995. 
______. Optimality Theory. Cambridge: Cambridge Press, 1999. 
 

KAISSE, Ellen M; SHAW, Patrícia A. On The Theory of Lexical Phonology. In: 
Phonology 2. p. 1-36. 1985. 



  

 

159 

 

KELLER, Tatiana. Uma Análise Perceptual do Acento Secundário no Português 
Brasileiro. In: HORA, Dermeval et al (orgs.) Revista do GELNE. João Pessoa. Vol. 7, 
nºs 1/2. 2005. 
 

KENSTOWICZ, Michael. Quality-Sentitive Stress. Revista di Linguistica. 9.1. p. 157 a 
187. 1996. 
 

KIPARSKY, Paul. Metrical Structure Assignment is Cyclic. Linguistic Inquiry. 
Cambridge, Mass., n. 10, p. 421-441. 1979. 
______. Catalexis. Palo Alto: Stanford University, 1992. 
 

LAUSBERG, Heinrich. Linguística Românica. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1981. 
 

LEE, Seung Hwa. Fonologia Lexical do Português. In: ABAURRE, Maria Bernadete 
M.; WETZELS, W. Leo. (Orgs.) Cadernos de Estudos Lingüísticos. n. 23. Campinas: 
UNICAMP/IEL, Jul/Dez 1992. 
______.Morfologia e Fonologia do Lexical do Português. Tese de Doutorado. 
Campinas: UNICAMP, 1995. 
______. Teoria da Otimalidade e Mudança Lingüística – evolução do acento do 
português. Belo Horizonte: Scripta. vol. 9, n. 18, p. 45-61, 1º sem., 2006.  
______. O Acento Primário no Português: Uma Análise Unificada na Teoria da 
Otimidade. In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel 
Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
 

LIBERMAN, Mark. The Intonation System of English. Tese de Doutorado. 
Massachussets: MIT Press, 1975. 
 
LIBERMAN, Mark; PRINCE, Alan. On Stress and Linguistic Rhythm. Linguistic 
Inquiry 8, p. 249-336. 1977. 
 

LUCENA, Rubens Marques de. Comportamento Sociolingüístico da Preposição 
PARA na Paraíba. In: HORA, Dermeval da. (org.) Estudos Sociolingüísticos: perfil de 
uma comunidade. João Pessoa: UFPB, 2004.  
______. Busca por Padrões Silábicos Não-Marcados no Português Brasileiro: uma 
Abordagem Baseada em Restrições. Tese de Doutorado. João Pessoa: UFPB, 
2007. 
 
MAGALHÃES, José Suely. O Plano Multidimensional do Acento na Teoria da 
Otimidade. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 
 

MASSINI, Gladis. A Duração no Estudo do Acento e do Ritmo do Português. 
Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 1991.  
 



  

 

160 

MASSINI-CAGLIARI, Gladis. Sobre o Lugar do Acento de Palavra em uma Teoria 
Fonológica. In: ABAURRE, Maria Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. (Orgs.) 
Cadernos de Estudos Lingüísticos. n. 23. Campinas: UNICAMP/IEL, Jul/Dez 1992. 
______. Cantigas de Amigo: do ritmo poético ao linguístico. Um estudo do percurso 
histórico da acentuação em português. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 
1995.  
______.  Das Cadências do Passado: O Acento em Português Arcaico Visto pela 
Teoria da Otimidade. In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. 
ARAÚJO, Gabriel Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
______. O conceito de pé como unidade rítmica: trajetória. In: SCARPA, Ester 
Mirian. (Org.) Estudos de Prosódia. Campinas: UNICAMP, 1999. 
______. Sobre o percurso histórico da acentuação em português. In: SCARPA, Ester 
Mirian. (Org.) Estudos de Prosódia. Campinas: UNICAMP, 1999.  
 

MATEUS, Maria Helena Mira. Aspectos da Fonologia Portuguesa. 2. ed. Lisboa: 
INIC, 1982. 
 
MATZENAUER, Carmem Hernandorena. Introdução à Teoria Fonológica. In: BISOL, 
Leda. Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro. 4. ed. Porto 
Alegre: PUCRS, 2005.  
 
MAURER JR. Theodoro Henrique. Gramática do Latim Vulgar. Rio de Janeiro: 
Livraria Acadêmica, 1959. 
 

MICHAELIS de VASCONCELOS, C. Lições de Filologia Portuguesa segundo as 
preleções feitas aos cursos de 1911/12 e de 1912/13. Lisboa: Martins Fontes, s/d. 
 
MOHANAN, K. P. Lexical Phonology. Tese (doutorado PhD). Cambridge: MIT, 1982.  
 
MORAES, João Antônio de; WETZELS, W. Leo. Sobre a Duração dos Segmentos 
Vocálicos Nasais e Nasalizados em Português. Um Exercício de Fonologia 
Experimental. In: ABAURRE, Maria Bernadete M.; WETZELS, W. Leo. (Orgs.) 
Cadernos de Estudos Lingüísticos. n. 23. Campinas: UNICAMP/IEL, Jul/Dez 1992. 
 

MORENO, Cláudio. Morfologia Nominal do Português: Um Estudo de Fonologia 
Lexical. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 1997. 
 

NESPOR, Marina; VOGEL, Irene. Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris, 1986. 

 

NUNES, J. J. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa: Fonética e Morfologia. 
7. ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1969. 
 

OLIVEIRA, F. de. Grammática da Linguagem Portugueza. Edição crítica, 
semidiplomática e anastática por Amadeu e Carlos Assunção. Lisboa: Academia das 
Ciências de Lisboa: 2000.  
 



  

 

161 

PEDROSA, Juliene Lopes Ribeiro. Análise do /S/ pós-vocálico no Português 
Brasileiro: Coda ou Onset com Núcleo Foneticamente Vazio? Tese de Doutorado. 
João Pessoa: UFPB, 2009. 
 

PEREIRA, Maria Isabel P. Acento Latino e Acento em Português: Que Parentesco? 
In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel Antunes de. 
(Org.) São Paulo: Parábola, 2007.  
 

POSSENTI, Sírio. Algumas Considerações sobre o Problema da Abstração das 
Representações Fonológicas. Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 
1977. 
 

PRINCE, Alan. Relating to the Grid. Linguistic Inquiry 14. 19-100. 1983.  

 

PRINCE, Alan; SMOLENSKY, Paul. Optimality Theory: Constraint Interaction in 
Generative Grammar. Report ROA Version: August, 2002.  
 

QUEDNAU, Laura Rosane. O Acento do Latim ao Português Arcaico. Tese de 
Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 2000. 
______. A síncope e seus efeitos em latim e em português arcaico. In: Leda Bisol; 
Cláudia Brescancini. (Orgs.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. 
1. ed. Porto Alegre, 2002, v. 1, p. 79-98.  

  

ROCA, Iggy. Stress and Syllables in Spanish. In: CAMPOS, Hector; MARTINEZ-GIL, 
Fernando. Current Studies in Spanish Linguistics. Washington D. C.: Georgetown 
University Press, 1992.  
 

SANDALO, Filomena; ABAURRE, Maria Bernadete Marques. Acento Secundário em 
Duas Variedades de Português: Uma Análise Baseada na OT. In: O Acento em 
Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel Antunes de. (Org.) São 
Paulo: Parábola, 2007. 
 

SANTIAGO-ALMEIDA, Manoel Mourivaldo. O Acento Segundo Fernão de Oliveira... 
In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel Antunes de. 
(Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
 

SANTOS, Raquel Santana. O Acento e a Aquisição da Linguagem em Português 
Brasileiro. In: O Acento em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel 
Antunes de. (Org.) São Paulo: Parábola, 2007. 
 

SCHANE, Sanford A. Fonologia Gerativa. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
 



  

 

162 

SCHWINDT, Luiz Carlos. Teoria da Otimidade e Fonologia. In: BISOL, Leda. (Org.) 
Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro. 4. ed. revista e 
ampliada. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.   
 

SELKIRK, Elizabeth. On Prosodic Structure and its Relation to Syntax Structure. 
Bloomington, IULC, 1980. 
 
SILVA, Fabiana de Souza. O Processo de Monotongação em João Pessoa. In: 
HORA, Dermeval da. (org.) Estudos Sociolingüísticos: perfil de uma comunidade. 
João Pessoa: UFPB, 2004. 
 
SILVA, André Pedro da. Supressão da Vogal Postônica Não Final:  uma tendência 
das proparoxítonas na língua portuguesa com evidências no falar Sapeense. 
Dissertação de Mestrado. João Pessoa: UFPB, 2006.  
 
TASCA, Maria. O Plural dos Nomes Terminados em –l: Um Estudo Variacionista. In: 
HORA, Dermeval da; COLLISCHONN, Gisela. Teoria Lingüística: Fonologia e Outros 
Temas. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2003. 
 

TENANI, Luciani. Acento e Processos de Sândi Vocálico no Português. In: O Acento 
em Português: Abordagens Fonológicas. ARAÚJO, Gabriel Antunes de. (Org.) São 
Paulo: Parábola, 2007. 
 

TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. 3. ed. Lisboa: Sá da Costa, 1987.  

 
TRUBETZKOY, Nikolai Sergueievich. Principios de Fonología. Madrid: Editora 
Cincel, 1973.   
 

VAN DER HULST, Harry. Primary Accent is Non-Metrical. In: Rivista di Linguistica. 
8.1.1997. 
______. Issues in Foot Typology. Disponível em: 
http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles. Acesso em 30/07/2010. 
______. Brackets and Grid Marks, or Theories of Primary Accent and Rhythm. 
Disponível em: http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles. Acesso 
em 30/07/2010. 
______. Separating Primary and Secondary Accent. Disponível em: 
http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles. Acesso em 30/07/2010. 
______. Toward a Simple Theory of Primary Accent (rhythm being done later). 
Disponível em: http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles. Acesso 
em 30/07/2010. 
 

VAN OOSTENDORP, Mark. Variation in Generative Grammar. Amsterdam: Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2005. 
 
WETZELS, W. L. Primary Word Stress in Brazilian Portuguese and the Weight 
Parameter. Gorka Elordieta and Marina Vigário (eds.) Journal of Portuguese 
Linguistics Vol 5/6, Special Issue on the Prosody of the Iberian Languages: 9-58. 

http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles
http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles
http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles
http://linguistics.uconn.edu/People/vanderhulst.html#Articles

