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RESUMO

BENEVIDES, A. D. L. O acento em pseudopalavras. Tese (Doutorado em Letras) -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2022.

Esta pesquisa visa à apresentação de uma nova proposta para o acento primário em
Português Brasileiro, a partir de estudos experimentais com pseudopalavras.
Defendemos e demonstramos que múltiplos fatores influenciam a atribuição do acento.
Especificamente, argumentamos que padrões segmentais, silábicos e morfológicos
interagem e se associam a padrões acentuais na atribuição do acento lexical em
pseudopalavras. Para tanto, baseamo-nos nos resultados de dois estudos experimentais
que avaliaram o papel da similaridade fonológica, de morfemas derivacionais sufixais,
da sílaba final, da frequência de ocorrência de itens lexicais e da frequência de tipo de
sequências fonológicas na determinação do local em que o acento incide. Esta pesquisa
fundamenta-se em uma concepção de língua baseada no uso, a partir dos Modelos de
Uso e de Exemplares (KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER, 1999; 2008; 2013;
BYBEE, 2001; 2006; 2010; PIERREHUMBERT, 2001). Inspiramo-nos, ainda, como
ponto de partida, na proposição do Modelo de Dupla Via (RASTLE; COLTHEART,
2000; COLTHEART, 2005) de que há dois mecanismos de processamento de palavras,
com o objetivo de propor que esses mecanismos se multiplicam em diferentes níveis.
Dos fatores investigados, a sílaba final, a similaridade fonológica e os morfemas
sufixais mostraram-se variáveis estatisticamente significativas. A frequência, seja a de
ocorrência dos itens lexicais, seja a de tipo das sequências fonológicas, não se mostrou
significativa isoladamente - resultado semelhante ao encontrado por Protopapas et al.
(2006) para a língua grega. Entretanto, a frequência, em conjunto com os demais
fatores, interage e contribui para a indicação da sílaba proeminente da palavra -
resultado constatado através da significância da variável grupo experimental. A
significância da similaridade fonológica traz indícios importantes de que os falantes
acessam à organização segmental das palavras em seu léxico mental, associando
vocábulos e fazendo analogias que se estendem ao nível acentual. Além disso,
demonstra que pseudopalavras podem ser processadas pela via lexical se forem
semelhantes a palavras reais, como propõe Protopapas et al. (2006). Constatamos,
ainda, que fatores como a morfologia e as sequências fonológicas contribuem para a
emergência de padrões acentuais em concorrência, já que os falantes replicam os
mesmos padrões encontrados em suas gramáticas fonológicas. Defendemos, também,
que a emergência do acento proparoxítono nos dados, que compõem uma amostra
específica da língua portuguesa, traz evidências importantes de que há um padrão
abstraído, categorizado e arraigado às representações linguísticas do falante. Tal fato
constitui ainda uma evidência importante na defesa do acento antepenúltimo como um
padrão genuíno da língua como os demais, como proposto por Cagliari (1999).
Defendemos, portanto, que os falantes, por meio de abstrações e de generalizações,
replicam os padrões fonológicos-acentuais presentes em suas gramáticas fonológicas em
pseudopalavras (mecanismos semelhantes seriam empregados em novos vocábulos e em
palavras estrangeiras), evidenciando que tecemos relações complexas e diversas a partir
de múltiplos fatores que compõem as nossas representações linguísticas, o que leva
também a diferentes mecanismos de processamento.



Palavras-chave: Acento primário; Pseudopalavras; Português Brasileiro; Modelos de
Uso.



ABSTRACT

BENEVIDES, A. D. L. The stress in pseudowords. Doctoral Dissertation - Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

This research aims to present a new proposal for the primary stress in Brazilian
Portuguese, based on experimental studies with pseudowords. We defend and
demonstrate that multiple factors influence the stress assignment. Specifically, we argue
that segmental, syllabic and morphological patterns interact and are associated with
stress patterns in the assignment of lexical stress in pseudowords. Therefore, we based
ourselves on the results of two experimental studies that evaluated the role of
phonological similarity, suffixal derivational morphemes, the final syllable, the lexical
items occurrence frequency and the type frequency of phonological sequences in
determining the place where the stress falls. This research is based on a language based
on usage conception, Usage-Based Model (KEMMER; BARLOW, 1999;
LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001; 2006; 2010; PIERREHUMBERT,
2001). We were also inspired, as a starting point, by the Dual-Route Model proposition
(RASTLE; COLTHEART, 2000; COLTHEART, 2005) that there are two word
processing mechanisms, with the objective of proposing that these mechanisms multiply
in different levels. From the factors investigated, the final syllable, the phonological
similarity and the suffix morphemes proved to be statistically significant variables. The
frequency, whether the occurrence of lexical items or the phonological sequence type,
was not significant in isolation - a similar result to that found by Protopapas et al.
(2006) for the Greek language. However, the frequency, together with the other factors,
interacts and effectively contributes to word prominent syllable indication - a result
verified through the significance of the variable experimental group. The phonological
similarity significance brings important evidence that speakers access the segmental
organization of words in their mental lexicon, associating vocabularies and making
analogies that extend to the stress level. Furthermore, it demonstrates that pseudowords
can be processed lexically if they are similar to real words, as proposed by Protopapas
et al. (2006). We found out, yet, that factors such as morphology and phonological
sequences contribute to the emergence of the stress pattern in competition, since
speakers replicate the same patterns found in their phonological grammars. We also
argue that the emergency of the proparoxytone stress in the data, which compose a
specific sample of the Portuguese language, brings important evidence that there is an
abstracted, categorized and rooted pattern in the linguistic representations of the
speaker. This fact is still an important evidence in the defense of the antepenultimate
stress as a genuine pattern of the language like the others, as proposed by Cagliari
(1999). We defend, therefore, that speakers, through abstractions and generalizations,
replicate the phonological-stress patterns present in their phonological grammars in
pseudowords (similar mechanisms would be used in new words and in foreign words),
evidencing that we weave complex and diverse relationships from multiple factors that
make up our linguistic representations, which also leads to different processing
mechanisms.



Keywords: Stress; Pseudowords; Brazilian Portuguese; Usage-Based Model.
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Introdução

A literatura do acento primário em português apresenta muitas análises

conflitantes a respeito do fator que regula a sílaba mais proeminente na palavra. A

composição da sílaba final e a morfologia consistem nos dois fatores principais que são

sugeridos por diferentes análises como determinantes do acento primário, não sendo

considerados como fatores complementares até o presente trabalho. Bisol (1994), por

um lado, defende que o português brasileiro é uma língua sensível ao peso silábico, de

forma que o acento é atraído pelas sílabas finais pesadas; do contrário, recua para a

sílaba penúltima. Um sistema sensível ao peso silábico tem a sílaba final, se leve ou

pesada, como fator central na indicação da sílaba proeminente. Juntamente com essa

regra, a autora propõe dois recursos de excepcionalidade, a saber, consoante subjacente

(caféC, jacaréC) e extrametricidade da sílaba ou do segmento final (árvo<re>,

catéte<r>), a fim de justificar os padrões acentuais que não seguem a regra geral. Esses

recursos caracterizam-se como justificativas ad hoc, visto que não há um critério prévio

para definir o porquê de Vítor ser paroxítona e vigor, oxítona. A hipótese de

sensibilidade ao peso silábico também é defendida por outros autores como

Massini-Cagliari (1999), Magalhães (2004) e Wetzels (2007).

Lee (1995), por outro lado, assume que a regra do acento de nomes acontece no

nível lexical, e que é sensível a informações morfológicas, isto é, o acento é atribuído

na última vogal do radical (menin]o, cas]a), sendo a vogal temática caracterizada como

extramétrica – há, assim, uma extrametricidade morfológica. As paroxítonas com sílaba

final leve e as oxítonas com sílabas finais leves (já que elas não teriam vogal temática) e

pesadas são previstas pela regra de vocábulos não marcados. Ainda é, contudo, preciso

postular regras de marcação para os padrões acentuais considerados excepcionais:

proparoxítonas e paroxítonas com sílaba final pesada. A regra de marcação nada mais é

do que a regra geral com a modificação da direcionalidade da cabeça de proeminência

do pé prosódico. Isto é, há uma mesma regra com direcionalidades opostas, que se

aplica a conjuntos distintos de palavras (marcadas ou não marcadas no léxico). Vítor e

vigor se diferenciam por serem submetidas a regras opostas em decorrência de uma

marcação prévia. É preciso destacar que não há um critério objetivo e previsível para

classificar vigor como não marcado e de Vítor como marcado. Como será exposto

adiante, Lee não discute de onde vem a sua concepção de marcação, que, na literatura,
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muitas vezes é associada com a produtividade ou com a frequência de um padrão

(embora possa ter outras acepções). Essa e outras propostas serão detalhadas no capítulo

1.

Apresentamos, até então, apenas uma síntese geral das propostas de Bisol (1994)

e de Lee (1995) que explicitam dois dos principais fatores defendidos na literatura

acentual do português brasileiro. O principal questionamento que surge com elas e que

se mostra um dos pontos motivadores desta pesquisa é: seria possível explicar um

fenômeno tão complexo como a atribuição do acento primário a partir de um único fator

e de uma única regra, determinística e categórica, como defendido por Bisol (1994) e

Lee (1995)? Defendemos, nesta tese, que não é o caso. Frente a tal indagação,

investigamos, através de estudos empíricos, o papel que diferentes variáveis podem

exercer na determinação da sílaba mais proeminente. Duas hipóteses norteiam esta tese:

i. múltiplos fatores contribuem para a determinação do acento primário em PB; e

ii. padrões fonológicos/acentuais emergentes das representações linguísticas do

PB são resgatados e replicados a pseudopalavras, a partir de processos

cognitivos gerais e de instâncias de uso.

Essas hipóteses mais gerais serão testadas a partir de dois experimentos. Estes,

que apresentam hipóteses específicas, visam mapear o papel que diferentes fatores

exercem na atribuição acentual; fatores esses que são frequentemente apontados na

literatura como relevantes (BISOL, 1994; LEE, 1995; 2007; CAGLIARI, 1999;

MASSINI-CAGLIARI, 1992; MAGALHÃES, 2004; WETZELS, 2007; CANTONI,

2013; BENEVIDES, 2017). São cinco as variáveis analisadas:

i. sílaba final;

ii. similaridade fonológica;

iii. morfologia sufixal;

iv. frequência de ocorrência dos itens lexicais; e

v. frequência de tipo das sequências fonológicas.

A razão de tecermos esse questionamento e de selecionarmos um tema

frequentemente abordado na literatura é de que, como salientado, não há um consenso a

respeito de qual fator influencia o acento em PB. Cada uma das propostas acentuais, ao
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defender um fator, acaba por excluir os demais de suas análises, por terem foco único.

Esta pesquisa, entretanto, tem como perspectiva teórica os Modelos de Uso e de

Exemplares (KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE,

2001; 2006; 2010; PIERREHUMBERT, 2001), para os quais a experiência linguística e

os processos cognitivos gerais (abstração, associação, categorização) são responsáveis

pela emergência das representações gramaticais. A concepção de língua adotada nesta

pesquisa, que se pauta no seu uso real e que compreende a língua com um sistema

dinâmico, visa à defesa de um modelo abrangente, que unifique e inclua à análise todos

os padrões acentuais, e não apenas os mais recorrentes.

O caráter abrangente da pesquisa se deve ao fato de incluirmos múltiplos fatores

como motivadores do acento. Tal proposição, todavia, não significa que tudo é possível

nesta proposta e, consequentemente, na visão de língua adotada – a categoricidade e a

aleatoriedade, por exemplo, não são esperadas. Ao contrário disso, defendemos que há

múltiplos fatores, pois a língua apresenta diferentes padrões fonológicos, morfológicos

e semânticos que complexificam as representações linguísticas, a partir de experiências

de uso e de processos cognitivos gerais. A complexificação das representações ocorre

da seguinte maneira: abstrações que emergem do uso possibilitam a construção e a

categorização de esquemas e de exemplares, por meio de similaridades fonológicas,

semânticas e morfológicas. Todos os processos de abstração, comparação, categorização

e arraigamento1 compõem os processos cognitivos gerais que são (retro)alimentados

pelo uso. Ao emergir da gramática fonológica através do uso, essas abstrações refletem

padrões fonológicos presentes no léxico da língua, os quais podem ser replicados e

estendidos a outros vocábulos da língua e, também, a neologismos, as pseudopalavras e

a L2 (KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001;

2006; 2010; PIERREHUMBERT, 2001).

Valemo-nos da replicação e da extensão dos padrões presentes na gramática

fonológica de falantes para investigar quais são os fatores que contribuem para a

indicação da sílaba mais proeminente nas pseudopalavras criadas a partir da fonotaxe do

português brasileiro. A investigação desses fatores poderia se dar através de palavras de

baixa frequência que, por terem conexões mais fracas, são mais suscetíveis a

regularizações e a processos analógicos, o que seria uma maneira possível de

1 Segundo Kemmer e Barlow (1999, p. x), arraigamento consiste em “higher frequency of a unit or pattern
results in a greater degree of that Langacker terms entrenchment, i.e. cognitive routinization, which
affects the processing of the unit”.
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avaliarmos algumas das generalizações que os falantes buscam replicar. Elas, contudo,

trazem impasses para estudos como este, visto que não são correntemente encontradas

na fala espontânea (justamente pela sua baixa frequência). Ainda, as palavras de baixa

frequência não nos permitem ter a certeza de que o falante atribui tonicidade em

decorrência de replicar a gramática fonológica ou de já conhecer o vocábulo e,

consequentemente, o seu padrão acentual. Diante disso, valemo-nos, como instrumento

de análise, de pseudopalavras, as quais consistem em sequências sonoras que respeitam

a fonotática da língua, porém, não apresentam significado. A sua escolha se justifica

pelo fato de não terem frequência na língua, o que permite isolar possíveis interferências

lexicais. Ademais, por seguirem a estrutura fonotática da língua, espera-se que a mesma

competência linguística empregada na leitura de palavras reais seja replicada na leitura

de não palavras (PROTOPAPAS et al., 2006). Ao assumirmos que os mecanismos são

os mesmos, uma interpretação a ser feita a partir dos nossos resultados é a inferência de

quais são os fatores que contribuem para a indicação do acento em língua portuguesa,

visto que os falantes analisados têm esta como língua materna. Espera-se, com isso, que

os resultados contribuam para explicar a atribuição do acento primário em PB.

As cinco variáveis, além de contribuírem para a comprovação das duas hipóteses

gerais apresentadas, são fundamentais para investigarmos se esses diferentes fatores que

levam à atribuição acentual refletem diferentes maneiras de processar as palavras.

Inspiramo-nos, para isso, no Modelo de Dupla Via (RASTLE; COLTHEART, 2000;

COLTHEART, 2005), o qual propõe que há duas vias de processamento das palavras,

conforme o seu tipo. Palavras reais familiares são processadas na via lexical, ao passo

que palavras reais não familiares e pseudopalavras são processadas na via sublexical.

Essas duas vias norteiam os objetivos específicos de cada experimento realizado nesta

pesquisa. Partimos dessas duas vias, a fim de propor que elas se multiplicam em

diferentes níveis de abstração.

O primeiro experimento testa, especificamente, a hipótese de que a produção de

pseudopalavras pode resgatar e ativar padrões métricos e segmentais baseados nas

palavras armazenadas no léxico mental dos falantes. Neste caso, avaliamos se o falante

acessa informações lexicais (rota lexical) para processar pseudopalavras (rota

sublexical). As variáveis investigadas são sílaba final, similaridade fonológica e

frequência de ocorrência do item lexical.2 O segundo experimento, por sua vez, testa a

hipótese de que morfemas sufixais e sequências fonológicas frequentes podem

2 Discutiremos o porquê de usarmos a frequência de ocorrência e não a frequência de tipo no capítulo 5.
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desencadear processamentos sublexicais, resgatando e ativando padrões métricos. Neste

caso, avaliamos se informações sublexicais morfológicas, fonológicas, métricas e

silábicas interagem e podem ser acessadas simultaneamente para a atribuição acentual.

As variáveis investigadas neste segundo experimento são: sílaba final, morfemas

sufixais e frequência de tipo de sequências fonológicas.

O caráter inédito desta pesquisa deve-se a, através de estudos empíricos,

buscarmos testar a atuação dos principais fatores apontados na literatura e demonstrar

que esses fatores são múltiplos e que interagem entre si na atribuição do acento em

pseudopalavras. Além disso, este estudo busca reunir indícios de que os exemplares3

têm representações e de que os padrões neles contidos podem ser replicados a

pseudopalavras. Uma vez que os padrões replicados não sejam aleatórios, eles nos

permitem assumir que expressam a gramática fonológica do PB, sendo utilizados pelos

falantes também para atribuírem tonicidade a pseudopalavras. Tem caráter inédito,

ainda, ao ser o primeiro estudo que investiga a atribuição do acento em português

considerando modelos de processamento de palavras.

Esta tese está organizada da seguinte maneira: no capítulo 1, fazemos a revisão

bibliográfica a respeito das principais propostas para o acento primário em português;

no capítulo 2, apresentamos as principais características dos modelos de processamento

de palavra, descrevemos estudos experimentos de diferentes línguas sobre o acento e as

bases teóricas dos Modelos de Uso e de Exemplares; no capítulo 3, detalhamos os

objetivos e as hipóteses desta pesquisa; no capítulo 4, expomos aspectos metodológicos

gerais dos estudos experimentais desta pesquisa; nos capítulos 5 e 6, apresentamos, em

detalhes, a metodologia particular a cada desenho experimental e os seus resultados dos

experimentos 1 e 2, respectivamente; no capítulo 7, expomos a análise dos resultados e,

a partir deles, a proposta que esta tese defende para o acento em pseudopalavras; e, por

fim, no capítulo 8, apresentamos as considerações finais deste estudo.

3 Segundo Bybee (2010, p. 19), “an exemplar is built up from a set of tokens that are considered by the
organism to be the same on some dimension. For instance, each of the phonetic forms of a word that are
distinguishable are established in memory as exemplars; new tokens of experience that are the same as
some existing exemplars are mapped on to it, strengthening it”.
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1.

Teorias Fonológicas para o acento em PB

Neste capítulo, expomos as principais propostas sobre o acento primário em

Português Brasileiro (PB) que há na literatura linguística, organizadas a partir de uma

linha temporal. Apresentamos, juntamente com cada uma delas, considerações de seus

pontos relevantes e das lacunas que visualizamos em cada uma delas. Após todas essas

exposições, finalizamos este capítulo com a delimitação do ponto de partida da presente

pesquisa.

1.1 Câmara Jr. (1970)

Câmara Jr. (1970) traz, em um estudo descritivo, a primeira proposta para o

acento em PB. Para ele, o acento caracteriza-se como “uma maior força expiratória, ou

intensidade de emissão, da vogal de uma sílaba em contraste com as demais vogais

silábicas” (p. 65). A indicação de proeminência mostra-se importante por assinalar a

existência de um vocábulo fonológico. No português, pode incidir nas três últimas

sílabas da palavra, raramente na quarta, e tem função distintiva e delimitativa.

Sua função distintiva decorre de sua posição na palavra ser capaz de modificar o

seu significado (1.1), bem como de distinguir a sua classe gramatical (1.2). Nestes

casos, os substantivos recebem acento proparoxítono e os verbos, paroxítono.

(1.1) jaca (fruta) jacá (espécie de cesto)

caqui (fruta) cáqui (cor de poeira)

(1.2) rótulo rotulo

fábrica fabrica

intérprete interprete

(exemplos extraídos de CÂMARA JR., 1970, p. 64-65)

A função delimitativa, segundo o autor, refere-se à delimitação do vocábulo

fonológico a partir do contraste de intensidade das sílabas tônicas, pré-tônicas e

pós-tônicas em um grupo de força. As sílabas podem, dentro dessa perspectiva, ser

25



classificadas em graus, que variam de 0 a 3. As sílabas tônicas recebem o grau 3, de

maior intensidade; as pré-tônicas, 1 e as pós-tônicas, 0. Em uma sequência de vocábulos

sem pausa, a sílaba tônica do primeiro vocábulo baixa sua proeminência para 2, como

exposto em (1.3), o que contrasta com a falta de juntura em (1.4).

(1.3) /abilidadi/ hábil idade

2 0 1 3 0

(1.4) /abilidadi/ habilidade

1 1 1 3 0

(exemplos extraídos de CÂMARA JR., 1970 p. 63).

Além de expor as propriedades do acento, Câmara Jr. (1970) afirma que o acento

no português é livre, visto que a sua localização não depende nem da estrutura fonêmica

da palavra nem de suas terminações. Mesmo que haja maior frequência de certas

terminações na língua, elas são fonologicamente indetermináveis. Apesar disso, é

possível atribuir à língua um ritmo grave, paroxítono, por ser o padrão mais recorrente.

De maneira geral, Câmara Jr. (1970), por ser um dos primeiros linguistas a

descrever a estrutura da língua portuguesa, dedicou-se mais à caracterização das

propriedades do acento do que propriamente à explicação das regras ou dos fenômenos

que o regulam, algo esperado para o momento em que se desenvolvia o seu estudo. Por

isso, sua proposta de acento livre, sem qualquer fator regulador ou preditor, acaba por

não observar algumas regularidades presentes no sistema acentual, que autores

posteriores buscaram explicitar. Além disso, a proposição de que o acento é delimitativo

e livre acaba por reunir fatores que não estão diretamente em consonância, já que a

delimitação da borda da palavra não permite uma total liberdade da posição acentual,

como o autor propõe.

1.2 Leite (1974)

Yone Leite (1974) defende que a atribuição do acento se realiza tanto por regras

como por marcação lexical. Além disso, assume que o acento não é puramente

fonológico, de modo que informações gramaticais, tal como a classe da palavra, são
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necessárias. Há, dessa forma, regras distintas para nomes e verbos, atendo-se, em sua

proposta, apenas aos nomes.

A autora sugere que as palavras oxítonas terminadas em vogal estão, em geral,

associadas a nomes de pássaros (sabiá), de plantas ou dee árvores (jacarandá), a

comidas (vatapá, bobó), a apelidos (Pelé)1 ou, ainda, a reduplicações (nenê em baby

talk). Diante dessa conotação especial, segundo Leite, seria adequado propor que as

palavras oxítonas terminadas em /a/, /e/, /i/, /o/ e /u/ sejam marcadas lexicalmente,

sendo que as finalizadas por /ɛ/ e /ɔ/ receberiam acento a partir da regra (1.5):

(1.5)

As oxítonas terminadas em vogal nasal ou em ditongo seriam geradas pela regra

(1.6), enquanto as paroxítonas seriam marcadas no léxico:

(1.6)

Para as palavras que terminam em líquidas ou em sibilantes, como pomar, arroz,

azul, açúcar e ágil, a autora salienta a dificuldade em assumir um posicionamento, uma

vez que há tendências opostas, em direção à oxítona e à paroxítona. Contudo, por razões

quantitativas, assume que a regra atribui acento à última sílaba (1.7):

(1.7)

Apesar disso, o acento penúltimo, por ser o padrão preferido no português, é

considerado não marcado, sendo gerado por meio da regra (1.8). Observe que há um

traço [- regra 1.7] que exclui as palavras terminadas em consoantes contínuas com vogal

tônica final, de forma que essa regra contempla tanto paroxítonas terminadas em vogais

como em consoantes, como menino e projétil.

1 Observe que os apelidos, por serem criados direta e conscientemente pelos falantes, não deveriam ser
considerados casos marcados, já que replicam os padrões presentes na língua.
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(1.8)

As palavras proparoxítonas, por sua vez, são sempre marcadas como [+

aprendida], independentemente de sua terminação, recebendo, a partir dessa marcação,

o acento por uma regra especial:

(1.9)

Há, também, uma regra que atribui acento a vogal precedente em morfemas de

superlativo -íssimo e de diminutivo -inho, como exposto em (1.10).

(1.10)

Por fim, Leite salienta que essas regras não são intrinsecamente ordenadas, o

que poderia levar a aplicação de mais de uma regra de acento em um mesmo vocábulo.

Por isso, uma regra de apague acento faz-se também necessária, a qual prediz “apague

todos os acentos, mas o mais à direita é necessário”.

Note que a proposta de Leite (1974) para a atribuição do acento primário em PB

consegue gerar, através de cinco regras, os principais padrões acentuais da língua – isto

é, boa parte das paroxítonas e das oxítonas. Todavia, ela ainda se vale da marcação

lexical para derivar os demais padrões acentuais, os quais incluem as proparoxítonas, as

paroxítonas terminadas em nasal e em ditongo e as oxítonas terminadas em /a/, /e/, /i/,

/o/ e /u/. Há, nessa proposta e em outras que a sucedem, a necessidade de se aprender

previamente os padrões marcados, o que traz imprevisibilidade em relação a qual

palavra seria ou não marcada no léxico. Ademais, as proparoxítonas já começam aqui a

ser tratadas como especiais por serem sempre atreladas a casos marcados. Tal

tratamento, como será mostrado adiante, deve ser visto com cautela, já que o acento

proparoxítono também é produtivo na língua.
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1.3 Bisol (1994)

A proposta de Bisol (1994) para o acento primário em português baseia-se na

Teoria Métrica, de Halle e Vergnaud (1987),2 para a qual o acento provém da relação

entre sílabas fortes e fracas, produzindo um contorno de proeminência. Duas

propriedades caracterizam e determinam as regras que regulam o acento em português:

i. a sensibilidade à quantidade silábica; e ii. a formação de pés prosódicos. Para a

primeira, Bisol (1994) assume o parâmetro de peso inerente de rima ramificada, que

atrai o acento; para a segunda, pressupõe que o português forma pés métricos binários

com cabeça à esquerda (* .), a partir da margem direita da palavra. A formulação da

regra é exposta em (1.11):

(1.11) Regra do Acento Primário

Domínio: a palavra

i. Atribua uma 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, do tipo (* .), junto à borda direita da palavra.

(BISOL, 1994, p. 25)

A regra apresentada em (1.11) aplica-se tanto a verbos como a não-verbos,

alterando-se somente o domínio de aplicação e a ciclicidade. O domínio da palavra para

nomes e adjetivos consiste no radical + vogal temática ou marca de gênero, de forma

cíclica; os verbos, por sua vez, têm o radical + vogal temática + sufixo modo-temporal

+ sufixo número-pessoa como domínio, sem ciclicidade, isto é, aplica-se diretamente à

palavra formada.3

Para os não-verbos, a regra proposta compreende um grande número de

paroxítonas, especificamente as com sílaba final leve, e as oxítonas com sílaba final

pesada, as quais são consideradas os padrões majoritários, frequentes e mais recorrentes.

3 Relembramos que, por esta pesquisa se dedicar ao estudo apenas de não-verbos, expomos, a seguir,
apenas as especificações relativas aos não-verbos. Para os verbos, confira Bisol (1994).

2 Embora a proposta de Bisol (1994) parta da Teoria Métrica proposta por Halle e Vergnaud (1987), a sua
proposição se afasta da proposta dos autores. Isso porque o modelo proposto por Halle e Vergnaud (1987)
é cíclico: criam-se pés e projetam-se proeminências, englobando todas as sílabas da palavra, isto é, os pés
não necessariamente são binários. As sílabas proeminentes desses pés são projetadas na linha superior, de
forma que os pés são apagados e a sílaba mais proeminente, à esquerda ou à direita (a depender da
língua), será novamente projetada na linha superior, restando apenas um acento na palavra. Bisol (1994),
entretanto, não propõe ciclicidade, mas iteratividade. Há, neste caso, a proposição de um único pé, o da
sílaba proeminente no final da palavra.
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Os demais padrões, entretanto, são caracterizados como minoritários e são submetidos a

regras de exceção: a extrametricidade e a consoante abstrata.

A extrametricidade é uma informação lexical atribuída aos vocábulos

excepcionais, a fim de ajustar a palavra prosódica ao domínio da regra geral (1.11). Os

padrões acentuais alvo dessa marcação prévia são as proparoxítonas (1.12), as

paroxítonas com sílaba final pesada (1.13) ou super pesada (1.14), que têm,

respectivamente, a sílaba e as consoantes finais invisíveis às regras acentuais. Indica-se

a extrametricidade através de < >, sendo submetido ao Princípio de Perifericidade,

segundo o qual os elementos extramétricos devem ser terminais (ou seja, estar nas

bordas da palavra). Após a atribuição acentual, a sílaba ou o segmento extramétrico são

incorporados ao pé métrico final da palavra pela Regra de Adjunção da Sílaba Perdida.

(1.12)  árvo <re>, médi <co>, Júpi <ter>

(1.13) úti<l>, caráte<r>, amáve<l>

(1.14) ôni<ks>, tóra<ks>, láte<ks>

A consoante abstrata é postulada para adequar palavras terminadas com vogal e

com acento final também à regra geral (1.11). Segundo Bisol (1994, p. 25), "a

invisibilidade da consoante final acontece em sistemas sensíveis ao peso silábico”. Este

seria, segundo a autora, o caso do português, tendo em vista que 80% das palavras que

terminam em consoante têm acento final. Os vocábulos que não se adequam a esse

padrão têm origem, principalmente, em línguas indígenas e africanas e não possuem

vogal temática. A consoante abstrata tem caráter idiossincrático (1.15),

manifestando-se, também, em raízes monossilábicas (1.16), em palavras que optam pelo

sufixo -zinho (1.17), em sufixos variantes de -z (1.18) e em paradigmas flexionais

(1.19). Por convenção, a consoante abstrata, representada como C (de Consoante), é

apagada em palavras não derivadas.

(1.15) café > caféC > cafeTeira

abecê > abeceC > abeceDário
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(1.16) chá > cháC > chaLeira

nu > nuC > nuDez

(1.17) pomar > pomarZinho, *pomarinho

chalé > chaleZinho, *chaleinho

(1.18) araçá > araçaC > araçaZeiro

abacaxi > abacaxiC > abacaxiZeiro

(1.19) jacá (sg.) > jacaZes (pl.)

biribá (sg.) > biribaSes (pl.)

(exemplos extraídos de BISOL, 1994, p. 30-31)

Há, por fim, um princípio denominado Apague*, aplicado a formas plurais de

proparoxítonas como Lúcifer e Júpiter. O seu propósito é preservar a Restrição à Janela

de Três Sílabas (RTJ), que consiste no limite máximo em que o acento pode incidir na

palavra, movendo o asterisco (acento) para a sílaba seguinte (1.20):

(1.20)  Sg. Pl.

lúci<fer> → lucíferes Apague*

(* .) RTJ (. *)

(BISOL, 1994, p. 33)

A Regra de Acento Primário proposta por Bisol (1994) fundamenta-se na

assunção de que o português é uma língua sensível à quantidade silábica, visto que há

um grande número de vocábulos com sílaba final pesada e com acento final. Para a

autora, o acento é atraído por sílabas finais pesadas; do contrário, recai na sílaba

pré-final. Os demais padrões acentuais são considerados excepcionais e, portanto, são

alvo de regras de excepcionalidade (extrametricidade e consoante abstrata). Apesar da

autora colocar luz à relação entre sílaba final e padrão acentual, sua proposta acaba por

marginalizar e desconsiderar uma série de padrões acentuais que também são

produtivos. Além disso, a autora não apresenta critérios objetivos e previsíveis que

determinem quais vocábulos são ou não submetidos às regras de extrametricidade e de

consoante abstrata.

31



Como será exposto adiante, a correlação entre sílaba final e padrão acentual

pode ser justificada diacronicamente, de forma que, apesar de a língua ainda prover

fortes resquícios dessa relação, o português não deve necessariamente ser considerado

uma língua sensível à quantidade silábica. Se o fosse, pseudopalavras com sílaba final

pesada, por não terem marcação lexical, deveriam ser acentuadas na sílaba final. Casos

recorrentes de acento oscilante com palavras reais, como cateter > cateter e rubrica >

rubrica, evidenciam que a sensibilidade ou o acento paroxítono nem sempre são os

padrões preferidos, assinalando a presença de outros fatores. Além disso, estudos

experimentais, todavia, demonstram que, embora relevante, a sílaba final ramificada não

é determinante da localização acentual, já que 26,6% das pseudopalavras com sílaba

final pesada não receberam acento oxítono (BENEVIDES, 2017).

É preciso questionar, ainda, a marginalização dos padrões acentuais

compreendidos nas regras de exceção. Dados de corpora do português, como o de Viaro

e Guimarães-Filho (2007), demonstram que, embora o acento oxítono e o paroxítono

sejam majoritários, 12% do léxico da língua é constituído por palavras proparoxítonas,

14,2% das palavras oxítonas terminam em vogal (correspondendo a 3,6% do léxico) e

4,7% das paroxítonas terminam em consoante (correspondendo a 2,9% do léxico). A

soma desses padrões resulta em 18,5% de vocábulos presentes no léxico da língua

portuguesa que são caracterizados como menores ou excepcionais.

Especificamente para os padrões excepcionais, não há, na proposta de Bisol

(1994), uma razão objetiva e previsível que explique o porquê de palavras como colher,

vigor, cordel e civil terem sílaba final pesada e serem oxítonas e cadáver, Vítor, móvel e

fácil, por sua vez, terem sílaba final pesada, serem paroxítonas e terem o segmento final

extramétrico. Note que palavras de uma mesma classe gramatical, com um mesmo

gênero, com sílaba final semelhante e com alta similaridade segmental são

caracterizadas de formas distintas (i.e., vigor e Víto<r>). Ademais, se os processos de

derivação morfológica ocorrem a partir de palavras lexicais, diante da invisibilidade de

uma consoante ou de uma sílaba, teríamos que postular duas representações lexicais de

um mesmo vocábulo, como em rápi<da> e rapidez. Isso porque, em rápida, a sílaba

final seria extramétrica; contudo, em rapidez, ela atrairia o acento. É importante

observar que ambos os vocábulos estariam igualmente submetidos ao Princípio de

Perifericidade.

No que se refere à consoante abstrata, a assunção de que existe uma consoante

invisível no final de palavras como café e imbu, dado que suas derivações se dão por
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meio do acréscimo de uma consoante, como em cafeTeira, cafeZinho e imbuZeiro,

também é questionável. Fatos de três ordens nos levam a fazer tal afirmativa:

i. há casos como caju > cajueiro em que não há a inserção da consoante

subjacente; ou como chuva > chuvaRada, pobre > pobreTão, em que há

a inserção de uma consoante de ligação em palavras com acento

paroxítono; ou mesmo, casos como gás > gasÔmetro, gasOduto,

gasEIficar e cacau > cacauIcultor, em que há a inserção de uma vogal

de ligação;

ii. segundo Armelin (2014), sufixos como -inho e -zinho podem alternar

quando são anexados a vogais temáticas, como bola > bolinha,

bolaZinha e chato > chatinho, chatoZinho. Tal alternância evidencia que

há, novamente, a inserção de uma consoante de ligação entre a palavra e

o sufixo, embora o vocábulo possua acento pré-final;

iii. para Kehdi (1999), há duas consoantes de ligação produtivas no PB:

/z/ e /l/, presentes em vocábulos como cafezal, capinzal, paulada e

chaleira. Essas consoantes, segundo o autor, devem ser consideradas

como pertencentes aos sufixos, e não aos radicais, em paralelismo ao

morfema variante -zinho, de -inho.

Em suma, expomos, ao longo desta seção, as regras que fundamentam a

proposta métrica para o acento primário em português, destacando lacunas visualizadas

na análise de Bisol (1994) em defesa da sensibilidade à quantidade silábica e de um

único fator regulador da localização acentual.

1.4 Lee (1995)

Lee (1995), a partir da proposta de Mateus (1983), propõe que o acento primário

em português não é sensível ao peso silábico, como proposto por Bisol (1994), mas sim

à categoria lexical. Há, dessa forma, duas regras que determinam a localização acentual:

uma para não verbos e outra para verbos, aplicando-se, respectivamente, no nível α e no

nível β. Exporemos, como salientado, apenas as regras referentes aos não verbos, objeto

da presente pesquisa.
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Para Lee (1995), em não verbos, a regra do acento subdivide-se em casos

marcados e não marcados. Para estes, o acento cai na última vogal do radical, como

exposto na estrutura (1.21). Nesta proposta, a vogal temática (ou marcador de palavra) é

invisível ao domínio de aplicação do acento. Assume-se que a extrametricidade é

condicionada pela morfologia, sendo também sujeita à Regra de Perifericidade, segundo

a qual o constituinte deve estar nas margens da palavra (à esquerda ou à direita). A

formulação da regra proposta pelo autor é apresentada em (1.22).

(1.21) A Estrutura do Não-Verbo

Radical + (Vogal Temática)

(LEE, 1995, p. 152)

(1.22) Domínio: radical derivacional (não marcado)

a. Constituintes binário

b. Não-iterativo

c. Cabeça à direita

d. Direita para esquerda

(LEE, 1995, p. 153)

A formação de pés binários com cabeça à direita resulta em pés iâmbicos, o que

justifica o acento em paroxítonas com sílabas finais leves (1.23a), bem como oxítonas

com sílabas finais leve (1.23b) e pesada (1.23c):

(1.23)  a. gáto, almóço, meníno, cámpo

b.  café, caquí, jacaré

c. coronél, judéu, amór
(adaptação de LEE, 1995, p. 152)

Há, entretanto, dois grupos de padrões acentuais que não são compreendidos na

regra de acento não marcado, para os quais Lee (1995) propõe que sejam casos

marcados. A regra de casos marcados e não marcados se distingue apenas pela cabeça

de proeminência dos pés binários que, nos casos marcados, passa a ser à esquerda, e não

mais à direita, formando pés troqueus, como ilustra a Regra de Acento do Não Verbo

Marcado em (1.24). Os padrões acentuais englobados por essa regra consistem nas
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paroxítonas com sílaba final pesada e nas proparoxítonas, respectivamente, em (1.25a) e

(1.25b).

(1.24) Regra de Acento do Não-Verbo (marcado)

Domínio: radical derivacional

a. Constituinte binário

b. Cabeça à esquerda

c. Direita para esquerda

d. Não-iterativo

(LEE, 1995, p. 154)

(1.25) a. túnel, jóvem

b. último, abóbora, árvore

(LEE, 1995, p. 154)

A regra proposta pode ser aplicada tanto a radicais (1.26a) como a sufixos

marcados lexicalmente (1.26b):

(1.26) a. abóbora, árvore, jóvem, núvem

b. fonó + logo, simból  +  ico

(LEE, 1995, p. 154)

Os compostos e os sufixos de formação produtiva são vistos pelo autor como

casos problemáticos, como -inho, -zinho, -mente. Para o primeiro, regras de apagamento

e de deslocamento do acento fazem com que o acento do radical derivacional seja

apagado, Brasíl > brasiléiro, devido ao Princípio de Preservação de Estrutura que só

permite um acento no domínio prosódico. Casos como brasileiro e balinha teriam o

acento do radical apagado com um único domínio prosódico. Diferentemente dos

demais casos, -zinho e -mente, em que o acento é apagado via deslocamento no nível β

com dois domínios prosódicos.

Lee (1995) ressalta que sua proposta se mostra mais explicativa do que a de

Bisol (1994) por: i. a extrametricidade morfológica ser mais restrita e simples,

tornando-a mais previsível; ii. o acento oxítono ser incluído nos casos não marcados; e

iii. em processos derivacionais, o marcador de palavra do radical derivacional ser
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apagado quando o sufixo inicia por vogal. Para os casos (i) e (ii), de fato, a hipótese de

Lee apresenta um maior poder explicativo e preditivo; contudo, como defendido por

Armelin (2014), os sufixos -inho e -zinho podem alternar-se diante de vogal temática,

como bola > bolinha, bolaZinha e chato > chatinho, chatoZinho.

Para além dos processos de formação produtiva, que incluem apenas sufixos

formadores de diminutivo (-inho, -zinho), de advérbio (-mente) e de superlativo

(-íssimo), o autor, apesar de considerar aspectos morfológicos em sua proposta, acaba

por desconsiderar a produtividade dos demais morfemas derivacionais (-or, -ic, -ável, -il

etc.), os quais contribuem de forma efetiva para a localização acentual. Além disso,

outra lacuna observada na proposta do autor é a proposição de uma mesma regra com

direcionamentos opostos na determinação do elemento mais proeminente sem que haja

motivação para tal: para não marcados, à direita; para marcados, à esquerda, o que

novamente pressupõe uma marcação prévia no léxico sem justificativas. Isto é, não é

possível prever de antemão o porquê de vigor e Vítor terem acentos distintos, sem que

se passe por uma especificação lexical. Consideramos, com isso, que a mudança de

domínio de aplicação da regra do acento (da palavra para o radical derivacional) e da

extrametricidade (da consoante/sílaba para a vogal temática) não foram suficientes para

justificar todos os padrões acentuais do português. Não podemos, entretanto, desprezar

a inúmera contribuição que a proposta de Lee (1995) traz para os estudos fonológicos,

visto que coloca luz sobre as informações morfológicas – fator esse a ser explorado em

propostas futuras como a de Cagliari (1999) e a de Cantoni (2013).

Em síntese, nesta seção, descrevemos a Regra de Acento Primário proposta por

Lee (1995), a fim de salientar as lacunas que, ao nosso ver, ainda se mostram

problemáticas, sem, porém, descartarmos as contribuições da proposta do autor para os

estudos fonológicos. Objetivamos, com isso, apontar mais um fator, a morfologia, que

provém das propostas fonológicas e que será investigado na presente pesquisa em busca

de um modelo complexo e com múltiplos fatores.

1.5 Cagliari (1999)

A análise de Cagliari (1999) para o acento primário em português brasileiro

mostra-se mais conciliadora no que se refere aos padrões ditos minoritários e,

principalmente, à complexidade do fenômeno em estudo. O autor pondera, de início, em
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seu livro Acento em Português, que “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” (CAGLIARI, 1999, p. 31). Tal perspectiva de análise é

também adotada para os padrões oxítonos terminados em vogal, que, apesar de ter

origem africana ou indígena, já compõem a estrutura da língua, e não devem ser tratados

como padrões não pertencentes ao português. Semelhante visão vale, ainda, para

vocábulos incorporados mais recentemente do inglês, como júnior e revólver.

O ponto de vista expresso por Cagliari no que se refere a esses padrões

considera um aspecto dinâmico da língua e, sobretudo, assinala o fato de que a

complexidade da estrutura linguística é composta por todos os padrões da língua, e não

apenas por alguns – visão defendida por esta pesquisa. O autor assume, também, que a

língua portuguesa tem uma tendência histórica de ter acento trocaico (paroxítono) e de

respeitar a janela de três sílabas a partir da margem direita da palavra, sendo que o peso

silábico e o ritmo nunca compuseram esses fatores. No entanto, a proposta do autor faz,

ainda, uso de marcações subjacentes que não se mostram previsíveis e de fácil poder

explicativo.

Cagliari propõe que palavras derivadas são formadas a partir de prefixos ou de

sufixos adjungidos a um radical, já as palavras simples são formadas pelo radical e pelas

desinência nominais (gênero e número). Em decorrência dos sufixos serem

predominantemente tônicos e os prefixos átonos, a marcação lexical se daria em suas

contrapartes: prefixos tônicos e sufixos átonos. Desse modo, as palavras derivadas com

sufixo átono receberiam acento na última sílaba do radical (1.27), as palavras derivadas

com sufixo tônico portariam o acento do sufixo (1.28), os prefixos átonos não afetam o

acento da palavra simples (1.29) e os prefixos tônicos comportam-se como radicais,

resultando em palavras compostas (1.30).

(1.27) técn + ica

fono + logo

(1.28) lata + ão

lata + inha

lara + r + ia
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(1.29) in + legal ilegal

a + gramatical agramatical

(1.30) pós + graduação pós-graduação

pós + tônica pós-tônica, postônica

(exemplos extraídos de CAGLIARI, 1999, p. 57-59)

Se o vocábulo for composto por mais de um sufixo tônico, o acento recai no

sufixo mais à direita (1.31); se ele for átono, o acento cai no sufixo mais à esquerda

dentro da janela de três sílabas (1.32).

(1.31) tecno + log + ia

estrutur + al + ismo

(1.32) art + íc + ulo

cub + íc + ulo

(exemplos extraídos de CAGLIARI, 1999, p. 59)

Segundo Cagliari (1999), por a maioria absoluta das palavras da língua terem

desinência de flexão nominal, sufixo tônico ou serem verbos, apenas essas regras

lexicais seriam suficientes para explicar uma grande parte do léxico do português.

Entretanto, além da marcação subjacente dos afixos, são propostos dois outros

mecanismos para explicar as oxítonas com sílaba final leve e as paroxítonas com sílaba

final pesada. As primeiras, oxítonas com sílaba final leve, teriam uma desinência de

gênero na forma subjacente, que é apagada no processo de derivação, o que provocaria

um alongamento compensatório e seria responsável pela tonicidade final (1.33). De

modo semelhante, as paroxítonas terminadas em /L, R, N ou S/ (não de plural)

possuiriam desinência de gênero através de um morfema zero, o que conduziria o acento

à última vogal do radical; todavia, uma Regra de Preservação de Padrão Trocaico se

aplicaria, transferindo o acento para a sílaba penúltima (1.34).

(1.33) casa cas -a

café cafê + u (ou ‘e’) café

avó avo + a avó
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(1.34) túnel, César, pólen, lápis

(exemplos extraídos de CAGLIARI, 1999, p. 58 e 60)

A proposta de Cagliari (1999), assim como a de Lee (1995), tem como ponto de

partida a proposta de Mateus (1983), expondo uma abordagem lexicalista para o acento

primário em português. Esta proposta destaca-se em relação à de Lee por expor uma

visão mais elucidativa a respeito dos casos ditos excepcionais, que passam a ser tratados

como padrões reais da língua – e não como padrões estrangeiros. A abordagem, porém,

ancora-se em regras de difícil previsibilidade, como exposto em (1.33) e (1.34), tendo

em vista que não é possível predizer em quais contextos a Regra de Preservação de

Padrão Trocaico se aplica, bem como o que provocaria o alongamento compensatório

em oxítonos, mas não a sua manutenção em paroxítonos.

Em síntese, Cagliari (1999), por não incluir diretamente aos casos excepcionais

os padrões proparoxítonos e oxítonos terminados em vogal, traz luz a um fator

fundamental para acento primário em português: a tonicidade de sufixos derivacionais.

Tal perspectiva não era adotada, até então, pelos demais teóricos. Para ele, os sufixos

derivacionais determinam o comportamento do acento na palavra base, repelindo ou

atraindo o acento, perspectiva semelhante a ser adotada também por Cantoni (2013).

1.6 Propostas acentuais sob perspectiva da Teoria da Otimalidade

A Teoria da Otimalidade (doravante TO) consiste em um modelo teórico

concebido por Prince e Smolensky (1993). Nele, concebe-se que há um conjunto de

restrições linguísticas universais que se hierarquizam paralelamente, alternando a

ordenação conforme a língua, isto é, um conjunto de restrições podem se ordenar da

seguinte maneira na língua A: R1 >> R2 >> R3, e de outra maneira na língua B: R3 >>

R1 >> R2. Essas restrições, segundo Kager (1999), podem ser de dois tipos: restrições

de marcação e restrições de fidelidade. Segundo o autor, “restrições de marcação

requerem que formas do output atendam a algum critério de boa formação. Tais

requerimentos podem, por exemplo, fazer com que haja proibição de estruturas

fonológicas marcadas, incluindo tipos segmentais, estruturas prosódicas ou a ocorrência

de segmentos em posições específicas" (KAGER, 1999, p. 9, tradução livre). As

restrições de fidelidade, por sua vez, “requerem que o output preserve as propriedades
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de sua forma lexical, requerendo algum tipo de similaridade entre o output e seu input”

(KAGER, 1999, p. 10, tradução livre). Além disso, a TO abandona a determinação de

regras que se aplicam ao input para que se chegue à forma de superfície e dá-se foco ao

output, que reflete um conjunto universal de restrições de boa formação.

Explicitamos, a seguir, as três propostas mais difundidas na literatura sob esta

perspectiva, a saber, a proposta de Magalhães (2004), a de Lee (2007) e a de Wetzels

(2007).

1.6.1 Magalhães (2004)

Magalhães (2004) propõe, a partir de uma junção da Teoria Métrica e da Teoria

da Otimalidade, uma análise multidimensional para o acento primário em PB,

especificamente em não-verbos. Tal proposição decorre do fato de que a TO concebe

que restrições atuam paralela, e não sequencialmente em um dado fenômeno linguístico,

de modo que não cabem, na base teórica, extensões de projeções verticais de uma grade

métrica, por exemplo, o que leva o autor a propor reduções nessa extensão vertical:

apenas o acento primário atinge a segunda linha da grade.

Para tanto, postula um instrumento, denominado Controlador do Plano Métrico

(CPM), que é responsável por controlar o tamanho dos pés, eliminar a extrametricidade

e ser capaz de lidar com a janela de três sílabas. Ou seja, o CPM é responsável por

estabelecer a primeira linha do plano multidimensional do acento. Ele é composto por

um conjunto de princípios da teoria fonológica, como pode ser observado em (1.35):

(1.35) Instrumento Controlador do Plano Métrico (CPM)

a. σ-PROJECTION: toda sílaba (isto é, todo núcleo silábico) deve projetar

alguma posição na grade;

b. TROCHEE: dentro de um pé, os elementos devem obedecer a noção

Headedness (toda marca de grade deve ter um dependente à sua direita);

c. DTE: somente o elemento designado terminal pode acumular marcas na

grade.

(MAGALHÃES, 2004, p. 97)
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Tais princípios têm as seguintes atuações: o princípio σ-PROJECTION garante

que uma sílaba ou uma mora que possa receber acento projete uma posição no nível

superior; o princípio DTE garante que o elemento terminal (i.e., que tem a maior

projeção) tenha também um elemento proeminente no nível mais baixo; e o princípio

TROCHEE, além de garantir que a noção de Headedness seja respeitada, a qual propõe

que o elemento proeminente tenha um elemento a sua direita, também é garantidor da

síndrome da palavra mínima (i.e., de que toda palavra tenha duas sílabas ou dois

elementos na mora). A consequência de CPM em relação às moras é de que suas

projeções podem ser preenchidas (1.36a), vazias (1.36b) ou sem qualquer posição

ocupada (1.36c)

(1.36)

(MAGALHÃES, 2004, p. 97)

A proposta multidimensional ancora-se, também, na divisão das palavras em

dois subgrupos: i. palavras com acento regular e ii. palavras com acento irregular.

Palavras com acento regular são aquelas que possuem acento oxítono quando a

sílaba final é pesada e acento paroxítono quando a sílaba final é leve. Há, nesta

proposta, a assunção de que a língua portuguesa caracteriza-se como uma língua

sensível ao peso silábico. Os padrões compreendidos na regularidade são expostos em

(1.37):

(1.37) a. CV.CVC: freguês, pomar, funil, ca.fé(C)

b. CVC.CVC: marquês, cuscuz, pastor, portal

c. CVC: mar, cós, pé(C)

d. CV.CV: casaco, vale

e. CVC.CV: palestra, poste

f. CVC.CV: asfalto, porta
(MAGALHÃES, 2004, p. 134-135)

Note que os padrões compreendidos são as paroxítonas terminadas em vogal e

as oxítonas, sejam as terminadas em consoante, sejam as terminadas em vogal, visto

que, para essa proposta, se assume, tal como proposto por Bisol (1994), que há um
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segmento abstrato presente na forma subjacente (1.37a) e (1.37c). Segundo o autor,

faz-se necessário, para tanto, que a palavra tenha duas sílabas ou dois elementos na

última rima (síndrome da palavra mínima).

Antes de expormos a análise proposta por Magalhães (2004), explicitamos, em

(1.38), a que se refere cada uma das restrições adotadas pelo autor:

(1.38)

STRESS FAITH: o acento no input permanece na mesma posição no output.

PRWD-R ou ALIGN (PRWD, R, FT-HD, R): a borda direita de toda palavra

prosódica é alinhada com a borda direita de algum cabeça de pé.

PARSE-σ: sílabas devem ser escandidas.

μ-PROJ: toda mora deve projetar uma posição na grade.

*SHARED-μ: cada segmento na rima deve projetar sua própria mora (proibido

mora compartilhada em qualquer sílaba).

*SHARED-μWEAK: proibido dois segmentos compartilhando uma mesma

mora em sílaba não acentuada.

RIGHTMOST ou ALIGN(Hd-Ft, Right, PrWd, Right): a borda direita do pé

cabeça deve estar alinhada com a borda direita da palavra prosódica.

GRID-μHEAD: uma marca de grade (x) deve ocupar a mora cabeça de algum

pé.

PROJ-SON: toda soante pertencente a algum pé deve projetar uma posição na

grade (por extensão, uma mora).

PROJ-OBSTR: toda obstruinte pertencente a algum pé deve projetar uma marca

de grade (por extensão, uma mora).

(MAGALHÃES, 2004, p. 76-192)

A explicação do acento regular se dá a partir da dominância da restrição

PRWD-R sobre a PARSE-σ, que faz com que o candidato ótimo seja aquele que forma

os pés a partir da borda direita da palavra e tenha todas as sílabas contidas em um pé,

como exposto no tableau (1.39). A restrição PRWD-R impedirá que o acento ocorra na

primeira sílaba, favorecendo o padrão oxítono.
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(1.39)   /freges/ ‘freguês’

/fre.ges/ PRWD-R PARSE-σ

*

*!

(MAGALHÃES, 2004, p. 136)4

A limitação harmônica5 que ocorre entre GRID-μHEAD e PRWD-R é a

explicação para a seleção de (1.40a) como candidato ótimo, justificando o padrão

paroxítono com sílaba final leve.

5 Segundo Magalhães (2004, p. 60), “o tableau acima demonstra que o candidato (a) limita
harmonicamente os demais, o que se traduz no fato de que, com essas restrições, nenhum candidato
conseguirá derrotar (a), pois, além de ele ser plenamente fiel ao input, não provoca violações a marcação
(sic). (...) Deve ser observado que, se um candidato limita harmonicamente os demais, não há argumento
algum para o ranqueamento, devido à ausência de conflito e à gratuidade das violações provocadas pelos
perdedores. Por isso, a ordem na disposição das restrições em nada altera o resultado.” (grifo nosso).

4 Lembremos que Magalhães (2004) utiliza o símbolo □ para indicar que a mora projeta uma posição
vazia no nível acima, ao passo que o x indica que a posição projetada pela mora está preenchida.
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(1.40)   /casaco/ ‘casaco’

/ca.sa.co/ GRID-μHEAD PRWD-R

*

*! *

(MAGALHÃES, 2004, p. 137)6

É proposto, ainda, que GRID-μHEAD e PARSE-σ dominem *SHARED-μ,

permitindo que somente dois elementos na rima da sílaba tônica possam compartilhar

uma mesma mora, de forma que palavras como poste formam o pé (* .) com os

dividindo a mesma mora. Tal postulação decorre também do fato de que TROCHEE

determina que nenhum pé pode ser composto por uma única mora (isto é, síndrome da

palavra mínima). Há, além disso, a postulação de mais duas restrições, PROJ-SON e

PROJ-OBST, que dominam *SHARED-μ e determinam que soantes e obstruintes,

obrigatoriamente, projetem um elemento no plano métrico.

Tem-se, assim, a hierarquia de restrições referente às palavras com acento

regular apresentada no item :

6 Salientamos que a transcrição fonológica /ca.sa.co/, exposta no tableau acima, para a palavra casaco
segue a transcrição apresentada por Magalhães (2004).

44



(1.41) Hierarquia de Restrições de Acento Regular

(MAGALHÃES, 2004, p. 143)

Segundo o autor, as palavras com padrão acentual irregular compreendem as

paroxítonas com sílaba final pesada (1.42a), as proparoxítonas (1.42b) e alguns casos

excepcionais (1.42c) e (1.42d):

(1.42) a. CV(C).CVC: píres, líder, nível, revólver, repórter

b.  CV(C).CV.CV: fôlego, pêssego, árvore, fósforo

c. CV.CVC.CV: récorde, pénalti

d. CV.CV.CVC: lúcifer, júnior

Apesar da proposta de Magalhães não contemplar a extrametricidade, seja de um

segmento (1.42a), seja de uma sílaba (1.42b), de modo similar à proposta de Bisol

(1994), o autor defende que esses vocábulos têm acento determinado lexicalmente,

valendo-se, para isso, da restrição de fidelidade input/output acentual: STRESS FAITH.

Esta estabelece que haja uma correspondência entre o acento do input, que é

previamente marcado no léxico, e o acento do output. Para que esta restrição tenha

efeito, faz-se necessário que esteja ranqueada em posições altas na hierarquia proposta

e, ainda, que a forma do input seja marcada com acento.7 Tal postulação, entretanto,

entra em conflito com o princípio de não haver interferência na forma subjacente –

Riqueza de Base. Por isso, é preciso especificar a relação entre STRESS FAITH com

outras restrições, a fim de que tal princípio não seja violado.

Para evitar essa interferência, o autor busca mostrar que a restrição de finalidade

não é suficiente ainda para determinar o candidato ótimo, visto que diferentes

configurações podem ocorrer com relação à borda da palavra e à constituição do pé, por

7 Note que essa restrição requer que os inputs apresentem especificação de acento. É por isso que os
tableaux seguintes apresentam marcação de acento no input em palavras consideradas irregulares.
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exemplo. Por isso, propõe que GRIDμ-HEAD domine μ-PROJ e PROJ-OBSTR, como

exposto no tableau (1.43).

(1.43) /píres/    ‘pires’

X

/pires/

GRID-μHEAD PROJ-OBSTR μ-PROJ

*

* *!

*!

(MAGALHÃES, 2004, p. 147)

Note, no tableau (1.43), que, embora todos os outputs apresentem fidelidade

acentual com o input, é fundamental que se estabeleça também como se dá a

constituição das moras e se há projeção em outro nível na grade do elemento cabeça ou

não. Na mesma linha de raciocínio, defende-se que *SHARED-μWEAK, PROJ-SON

domine GRID-μHEAD e que STRESS FAITH, *SHARED-μWEAK domine

GRID-μHEAD.

Por fim, Magalhães demonstra, a partir dos três princípios que compõem o CPM

e do ranqueamento entre RIGHTMOST >> GRID-μHEAD, como a extrametricidade e a

referência à janela de três sílabas são excluídas da análise proposta por ele. Dessa

forma, não é necessário, como exposto no tableau (1.44), qualquer restrição nova que

contemple elementos extramétricos:
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(1.44) /fólego/   'fôlego'

x

/fo.le.go/

STRESS FAITH RIGHTMOST GRID-μHEAD

*!

*!

*!

(MAGALHÃES, 2004, p. 152)

Em síntese, as restrições que compõem a gramática do acento, regular e

irregular, em não-verbos no PB, são hierarquizadas conforme pode ser visualizado em

(1.45):
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(1.45) Gramática de Restrições de Não-verbos8

(MAGALHÃES, 2004, p. 161)

Observa-se que a abordagem proposta por Magalhães (2004) busca explicar o

acento em PB a partir da junção de duas perspectivas teóricas, a Teoria Métrica e a

Teoria da Otimalidade. Contudo, apesar da concepção de gramática ser baseada em

restrições, as bases que norteiam a proposta do autor ainda estão muito próximas às

propostas métricas do acento em português. Mantém-se, como propõe Bisol (1994), que

a língua é sensível à quantidade, que há consoante abstrata em palavras oxítonas

terminadas em vogal (i.e., caféC, jacaréC), que há marcação lexical e que há casos

excepcionais. Exclui-se, desta proposta, apenas a extrametricidade, que passa a ser

justificada pela presença de CPM e da restrição RIGHTMOST dominando

GRID-μHEAD, que permite sílabas fora do pé desde que o alinhamento se dê o mais

próximo possível da borda direita da palavra – o que muito se assemelha à

extrametricidade.

Em outros termos, esta proposta, apesar de buscar um novo viés de análise,

acaba por reproduzir semelhantes pressupostos da proposta de Bisol (1994), inovando

basicamente na forma de representação. Não há uma justificativa, por exemplo, para o

segmento abstrato nem para a excepcionalidade – justifica-se apenas que eles são raros

e, portanto, excepcionais. Além disso, a postulação da marcação lexical, codificada

através da restrição de fidelidade acentual STRESS FAITH, que está em uma alta

posição na hierarquia, acaba por, em certa medida, anular restrições que não se refiram à

forma de composição do pé, visto que o núcleo de proeminência já está previamente

8 Os níveis mais altos dominam os mais baixos e os níveis que estão na mesma altura não apresentam
hierarquia entre eles.
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definido para o acento irregular. Ademais, não se justifica o porquê de apenas alguns

vocábulos serem marcados no léxico e outros não. Deve-se considerar que tal

proposição fere, como o próprio autor salienta, o princípio da Riqueza da Base, que

inviabiliza a aplicação de qualquer restrição ao input, tendo em vista que a TO é uma

teoria voltada para o output.

1.6.2 Lee (2007)

A proposta de Lee (2007) para o acento primário em PB sob a perspectiva da

Teoria da Otimalidade se assemelha de forma significativa à sua proposta anterior, de

1995. Na proposta 2007, há um conjunto de regras/restrições que se aplicam/ordenam

de forma distinta conforme a classe da palavra, ou seja, verbos e não verbos são

submetidos a diferentes hierarquias de restrições. É proposto, ainda, que há um conjunto

de palavras com acento regular (não marcado) e outro com acento irregular (marcado).

Essa diferenciação entre acento regular e irregular faz-se fundamental à proposta para

que se postule hierarquias distintas a partir de um mesmo conjunto de restrições, em

uma mesma classe de palavra e em uma mesma língua.

Sistematizamos, em (1.46), as restrições que compõem o modelo proposto por

Lee:

(1.46)

ALIGN (Stem, Right, Head, Right): o lado direito do radical derivacional

coincide com o lado direito da cabeça do pé.

Ft-Bin (Pé Binário): os pés são binários no nível da σ.

Ft-R: direcionalidade de análise do pé, da direita para a esquerda (Foot, R,

Word, R).

WSP: as sílabas pesadas são acentuadas.

PARSE: as análises dos pés são exaustivas.

TROQUEU: a cabeça de proeminência do pé deve ser trocaica (*  .).

(definições extraídas de LEE, 2007, p. 129-137)

Segundo o autor, essas restrições refletem, de modo geral, os parâmetros

acentuais da teoria métrica parametrizada (HAYES, 1995), os quais consistem em:
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(1.47)

a. Posição do acento primário: à direita ou à esquerda

b. Extrametricidade: sim ou não

c. Exaustividade de análise: é iterativo ou não iterativo

d. Direcionalidade do pé iterativo: de direita à esquerda ou de esquerda à direita

(sic)

e. Forma do pé (posição da cabeça do pé): iambo ou troqueu

f. Pé binário: estrito ou pé degenerado permitido

g. Sensibilidade à quantidade ou não

(LEE, 2007, p. 129)

Lee defende que a incidência do acento na última sílaba quando a palavra

termina em consoante é uma evidência de que a restrição Ft-R domina a restrição WSP

e PARSE: Ft-Bin, Ft-R >> WSP, PARSE, como exemplificado no tableau (1.48), sendo

necessária a restrição Ft-Bin para a determinação da binariedade do pé:

(1.48)

/rapaz/ Ft-Bin Ft-R WSP PARSE

a. ra(páz) *! *

☞ b. (rapáz)

c. (rápaz) *! *

(adaptação de LEE, 2007, p. 131)

Hierarquias como essa são suficientes para justificar o acento oxítono, tanto

terminado em consoante (formal, rapaz) como em vogal (jacaré, abacaxi). Essa

hierarquia, contudo, não permite a escolha do candidato ótimo em paroxítonas com

sílaba final leve (bonito, menino), fazendo-se necessária a postulação da restrição

TROQUEU dominando a IAMBO, como pode ser visualizado no tableau (1.49):
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(1.49)

/bonito/ TROQUEU Ft-Bin Ft-R IAMBO

☞ a. bo(níto) ☺ *

b. bo(nitó) *!

(adaptação de LEE, 2007, p. 132)

Tal hierarquização do TROQUEU >> IAMBO, embora resolva a escolha dos

candidatos ótimos paroxítonos, gera uma incompatibilidade com as oxítonas, sejam as

terminadas em vogais, sejam em consoantes, como exposto no tableau (1.50):

(1.50)

/rapaz/ TROQUEU Ft-Bin Ft-R WSP PARSE IAMBO

a. ra(páz) *! *

☹ b. (rapáz) *!

☞ c. (rápaz) * *

(adaptação de LEE, 2007, p. 133)

Para resolver essa problemática, o autor se vale da sua proposta de 1995 e de

outros autores, como Mateus (1983), que estabelecem que o radical derivacional é o

domínio de aplicação das regras do acento dos não-verbos. Neste caso, o radical

derivacional [Radical + (Vogal Temática)] torna-se o domínio de aplicação das

restrições. Tem-se, desse modo, a inclusão da restrição ALIGN, que define o

alinhamento entre o radical e o núcleo de proeminência do pé, como exemplificado nos

tableaux (1.51) e (1.52):
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(1.51)

/jacare/ ALIGN TROQUEU Ft-Bin Ft-R PARSE IAMBO

a. jaca(ré)} * **!

☞ b. ja(caré)} * *

c. (jacá)re} *! * * *

d. ja(cáre)} *! * *

(adaptação de LEE, 2007, p. 134)9

(1.52)

/bonito/ ALIGN TROQUEU Ft-Bin Ft-R PARSE IAMBO

☞ a. bo(ní}to) * *

b. (bó ni)}to *! * * *

c. (boní)}to *! * *

d. bo (ní)} to *! * ** *

(adaptação de LEE, 2007, p. 134-135)

A inserção da restrição ALIGN permite que o acento oxítono seja tratado como

um acento regular, contrariamente ao que é proposto por Bisol (1994) e por Magalhães

(2004). Haveria, portanto, a seguinte hierarquia de restrições para o acento regular em

PB: ALIGN >> TROQUEU, Ft-Bin, Ft-R >> PARSE, IAMBO.

Faz-se necessário, entretanto, adequar essa hierarquia para um conjunto de

palavras que são caracterizadas por essa proposta como detentoras de acento irregular.

Estas compreendem as palavras que têm a última sílaba pesada sem que atraiam o

acento e as palavras proparoxítonas ou com acento na quarta sílaba, as quais são

marcadas na representação subjacente. Para tanto, postula-se que haja uma restrição de

fidelidade entre input e output no que se refere ao padrão acentual: a restrição Id Stress,

a qual faz com que a forma do input receba uma marcação prévia da sílaba proeminente,

assim como proposto por Magalhães (2004). Para que a fidelização ocorra, faz-se

necessário que essa restrição domine as demais supracitadas, resultando na hierarquia

9 Observe que “}” convencionalmente demarca o limite do radical derivacional.
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exposta nos tableaux (1.53) e (1.54), respectivamente, para palavras paroxítonas com

sílaba final pesada e para proparoxítonas:

(1.53)

/jóvem/ Id Stress ALIGN TROQUEU Ft-R WSP PARSE

☞ a. (jóvem) * *

b. (jovém) *! * *

(adaptação de LEE, 2007, p. 136)

(1.54)

/máquina/ Id Stress ALIGN TROQUEU Ft-R PARSE

a. ma(quina) *! *

☞ b. (máqui)na * * *

c. (maquí)na *! * * *

d. (má)(quína) * *!*

e. (má)quina * *!* **

(adaptação de LEE, 2007, p. 137)

É interessante destacar que a postulação de uma restrição de identidade acentual

dominando todas as demais faz com que as outras restrições não sejam relevantes para a

determinação do acento, apenas para a caracterização da formação do pé. Além disso,

de modo semelhante à proposta de Magalhães (2004), a postulação de uma restrição que

afeta o input viola o princípio de Riqueza da Base (KAGER, 1999).

Observa-se que a proposta de Lee (2007) sob a perspectiva da TO não traz

ganhos substanciais em relação à sua proposta anterior, na medida em que a questão

central continua a ser a indicação do porquê de algumas palavras serem marcadas na

forma subjacente e outras não. Contudo, um ponto importante a se observar da

perspectiva da TO é que ela ressalta a relevância de se observar a atuação de fatores

simultâneos, e não sequenciais, já que eles não ocorrem de forma independente e

isolada. Ademais, o autor continua a evidenciar a importância de se considerar aspectos

morfológicos na determinação do acento.
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1.6.3 Wetzels (2007)

Wetzels (2007) defende uma análise baseada em restrições a partir de um viés

morfológico para os verbos e prosódico para os não verbos – estes em função da

sensibilidade ao peso silábico. Por tal proposição não ser consensual, o autor busca

refutar os principais argumentos que são contrários à hipótese de que o PB é uma língua

sensível à quantidade silábica.

O primeiro argumento refere-se a um aspecto tipológico: o alongamento

contrastivo da vogal é pré-requisito para a sensibilidade ao peso, conhecido como

Universal de Kurylowicz. Há, entretanto, evidências empíricas de que sensibilidade ao

peso não implica, necessariamente, ter vogais longas fonêmicas. Dados do Corpus

Stress Typ demonstram que, ao menos, 20 das 500 línguas que compõem o banco de

dados apresentam sensibilidade ao peso sem que hajam vogais longas fonêmicas na

língua. Segundo Trubetzkoy (1939), o alongamento vocálico pode ser representado de

diferentes maneiras. O contraste entre vogal única e geminada é apenas uma delas,

sendo, em geral, escolhido por línguas que contam moras. Embora as vogais sejam

universalmente moraicas, as consoantes não o são, cabendo à especificação de cada

língua. No latim, as consoantes em posição de coda contribuíam para o peso ao menos

no nível de atribuição acentual – recebendo mora pela regra Weight by Position (WbP).

Wetzels, dessa forma, defende que o peso silábico não depende de vogais longas e que a

ausência dessa restrição tipológica não seria um impeditivo para que o PB fosse uma

língua sensível ao peso silábico.

O segundo argumento também de natureza tipológica é: de acordo com Andrade

e Mateus (2000 apud WETZELS, 2007), a hipótese de um sistema puro sensível à

quantidade é incompatível com dois subsistemas acentuais, um para os verbos e outro

para os não verbos. Wetzels concorda com os autores no sentido de que não há um

sistema puro no que diz respeito ao peso silábico ser relevante apenas para os não

verbos. Há, nesse sentido, línguas que atribuem acento à categoria prosódica e se valem

de alguns sufixos que modificam a posição acentual. Em archi, por exemplo, raízes

nominais monossilábicas alteram a posição da tonicidade com a adição de sufixos,

dump ‘bola’ e dúmp-li ‘bola-erg. sg.’, em relação ao final da palavra.

O terceiro e o quarto questionamentos provêm de Andrade e Laks (1991 apud

WETZELS, 2007). Segundo os autores, o português não seria sensível ao peso, tendo

em vista que este não exerce outro papel dentro da fonologia da língua e pelo fato de
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não ser possível derivá-lo para o acento secundário.10 Para o primeiro argumento,

Wetzels evidencia que a regra de abaixamento espondaico é condicionada pelo peso

silábico, na medida em que há neutralização das vogais médias tônicas na penúltima

sílaba quando esta vem seguida por sílaba pesada final, sendo essa uma regra

categórica, como em móvel, projétil, dólar e fézes. O processo, entretanto, não se

aplicaria a verbos nem a nomes plurais, como em movas/movam e em professor >

professores. Segundo o autor, a existência do abaixamento espondaico mostra-se uma

evidência de que o peso não é determinante apenas para a tonicidade, mas também atua

de outras maneiras na estrutura linguística. No que se refere ao acento secundário, tal

como demonstra Roca para o espanhol (1990 apud WETZELS, 2007), em PB, o acento

secundário, por apresentar variação (̩abacaˈxi e ab̩acaˈxi), não poderia ser determinado

pelo peso, sendo atribuído em um nível diferente da gramática. O acento primário é

lexical, no sentido de que restrições interagem com a morfologia ao selecionar

categorias gramaticais (verbos ou não verbos), enquanto que o acento secundário é

pós-lexical.

O autor passa, então, a apresentar evidências de que o português brasileiro seria

sensível ao peso silábico. A primeira delas é de que há uma restrição na língua que

impede a ocorrência de acento proparoxítono quando a sílaba pré-final é pesada. Essa

restrição evidenciaria, por exemplo, que onsets palatais /ɲ, ʎ, ʃ, ʒ/ e o /x/ na sílaba final

se comportam como segmentos geminados, como alcunha/*álcunha, batalha/*bátalha,

bolacha/*bólacha, garagem/*gáragem e cachorro/*cáchorro. A geminação faria com

que essas consoantes tivessem presentes tanto na coda da sílaba pré-final como no

ataque da sílaba final.11 Tal impeditivo ocorreria também com os glides, já que, embora

se possa encontrar hipercorreções em prazeroso > prazeiroso e caranguejo >

carangueijo com a formação de ditongos (que é produtiva), tal processo não é

observado quando a tonicidade incide na antepenúltima sílaba: câmera > *câmejra,

cólera/*cólejra e ópera/*ópejra. A explicação para essa restrição é a criação de padrões

prosódicos inexistentes na língua.

11 Ao considerar que as palatais /ʃ, ʒ/ e /x/ são consoantes geminadas, há uma questão importante a ser
considerada: como explicar as suas ocorrências em início de palavra, tendo em vista que elas precisam
ocupar a coda da sílaba precedente? Note que esses casos são diferentes de /ɲ, ʎ/ que parecem, de fato, ser
geminadas, já que não ocorrem no português em início de palavra, salvo exceção como nhoque e lhama –
mas é preciso lembrar que esses vocábulos recebem epêntese de [i] no uso corrente.

10 É preciso destacar que línguas como o finlandês apresentam sensibilidade ao peso silábico apenas no
sistema de acento secundário (HULST, 2000), o que evidencia que não se faz necessário que a
sensibilidade ocorra tanto no acento primário como no secundário.
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A defesa de que o sistema acentual dos não verbos no português brasileiro é

sensível ao peso silábico conduz à postulação de que palavras terminadas em sílaba

final pesada têm acento final, do contrário o acento deve incidir na sílaba pré-final,

como em pomar e sapato, respectivamente. No entanto, há três grupos de palavras que

compõem exceções a essa regra: i. palavras com acento antepenúltimo; ii. palavras com

acento penúltimo e com sílaba final pesada; e iii. palavras com acento final e com sílaba

final leve. Para as proparoxítonas, sugere-se que há uma tendência ao apagamento da

vogal pós-tônica, como abóbora [abɔ́b(u)ra] e árvore [áxv(u)ri], o que leva à formação

de um encontro consonantal permitido no português e contribui para a defesa de que o

acento pré-final é o padrão não marcado da língua. No que se refere às palavras

paroxítonas com sílaba final pesada, como órfã, dólar, fórum e móvel, Wetzels defende

que esse tipo de padrão está desaparecendo de variantes não padrão da língua, como

relatado por Netto (2001 apud WETZELS, 2007). Netto expõe que, em dialetos do

Oeste de São Paulo, já há o apagamento do segmento final ou a permuta deles: Vésper

[vɛ́spri] e repórter [xepɔ́ɻti] – embora não se possa, de fato, assumir que o apagamento

ocorre por causa de restrições de marcação, ou que está em conformidade com o padrão

não marcado, ou ainda que a posição prosódica fraca desencadeia tal processo. Quanto

às palavras oxítonas com sílaba final leve, como abacaxi, urubu, camelô e jacaré, estas

são justificadas através da não adaptação do padrão acentual da língua estrangeira

(africana, indígena, francesa e inglesa) ao padrão acentual do PB, possivelmente devido

ao grande número de vocábulos. Além disso, sugere-se que a presença de monossílabos

tônicos, como pó, pá, fé, pé, chá, nu e nó, tenha contribuído para essa manutenção.

Com a finalidade de mostrar que a proposta baseada no peso silábico traz

melhores explicações para o acento do que uma abordagem baseada na raiz da palavra –

como a de Lee (1995) –, o autor sugere observar a produtividade das regras fonológicas

em novos vocábulos da língua, como a tonicidade conferida às siglas: Febem, Funai,

Conar, Proer, Varsul, Bradesco, Banespa e Finasa. Estas, segundo o autor, salvo raras

exceções, seguem o padrão proposto de sensibilidade ao peso. Uma abordagem baseada

na raiz, entretanto, teria que fazer suposições a respeito da estrutura das siglas:

terminam em vogal temática ou atemática, por exemplo.

Baseado nesses argumentos, Wetzels formula a sua análise valendo-se de

restrições sob a perspectiva da Teoria da Otimalidade. As restrições empregadas pelo

autor em sua proposta são expostas em (1.55), bem como a hierarquia entre elas.
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(1.55)

MATCH-PROSODY(SI-PL): formas do singular e do plural em não verbos

mapeiam a localização da cabeça do pé.

WEIGHT: a sílaba pesada não pode ocupar a posição de dependência do pé (van

der Hulst, 1994).

ALIGN-FT-R, PRWD-R: a borda direita do pé deve coincidir com a borda

direita da palavra prosódica (McCarthy; Prince, 1993).

TROCHEE: pés têm núcleo à esquerda.

BINARITY (σ) (van der Hulst, 1994: ‘pé não marcado’): pés são bissilábicos.

Ranqueamento:

MATCH-PROSODY(SI-PL), WEIGHT, ALIGN-FT-R, PRWD-R, TROCHEE

>> BINARITY (σ) MATCH-PROSODY(SI-PL), ALIGN-FT-R, PRWD-R

>>WEIGHT

(WETZELS, 2007, p. 43-44)

Propõe-se a combinação do parâmetro de peso com o alinhamento da palavra a

partir de sua borda direita e com o núcleo do pé à esquerda, o que permite prever o

acento em vocábulos como po(már) e for(mál) – verifique a aplicação das restrições no

tableau (1.56). Faz-se necessário, ainda, incluir a restrição de binaridade silábica para a

formação adequada de pés em palavras como ga(véta) e a(bérto), como exposto nos

tableaux (1.57) e (1.58).

(1.56)

formal WEIGHT Align-Ft-R, Pr Wd-R TROCHEE BINARITY(σ)

☞ for(mál) *

(formál) *! *

(fór)mal *! *

(fórmal) *!

(WETZELS, 2007, p. 44)
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(1.57)

gaveta WEIGHT Align-Ft-R, Pr Wd-R TROCHEE BINARITY (σ)

☞ ga(veta)

ga(vé)ta *! *

(gáve)ta *!

ga(vetá) *!

gave(tá) *!

(gáveta) *!

(WETZELS, 2007, p. 45)

(1.58)

aberto WEIGHT Align-Ft-R, Pr Wd-R TROCHEE BINARITY (σ)

☞ a(bérto)

a(bér)to *! *

(áber)to *! *

a(bertó) *! *

aber(tó) *!

(áberto) *! *

(WETZELS, 2007, p. 45)

Para justificar os casos ditos excepcionais (bêbado, dólar e jacaré), o autor

acrescenta ao ranqueamento apresentado a restrição NON-FINALITY (σ), que rejeita

pés cuja borda direita coincida com a fronteira da palavra prosódica. Seu alto

ranqueamento permite que uma sílaba fique fora do pé: bêba)do; contudo, a regra de

abaixamento datílico demonstra que essas sílabas são visíveis e compõem o pé

prosódico. Diante de tal fato, propõe que a sílaba é analisada, embora seja

desconsiderada para a estrutura do pé, como exposto no tableau (1.59).
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(1.59)

abobora NON-FINALITY
(σ)

WEIGHT Align-Ft-R, Pr
Wd-R

TROCHEE BINARITY
(σ)

☞ a(bóbo<ra>)

a(bóbo)<ra> *!

abo(bóra) *!

abo(bó<ra>) *!

a(bobó<ra>) *!

(ábobo<ra>) *!

(WETZELS, 2007, p. 47)

Wetzels justifica o acento penúltimo em palavras com sílaba final pesada: há,

neste caso, a extrametricidade da mora final, tornando-a invisível ao acento, como pode

ser visualizado no tableau (1.60).
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(1.60)

util NON-FINALITY
(μ)

WEIGHT Align-Ft-R, Pr
Wd-R

TROCHEE BINARITY
(σ)

☞ (úti<l>)

u(tí<l>) *!

(utíl) *! *

(utí<l>) *!

(útil) *! *

orfaũ

☞ (órfa<ũ>)

or(fá<ũ>) *!

(orfáũ) *! * *

(orfá<ũ>) *! *

(ófaũ) *! *

(WETZELS, 2007, p. 48)

O último grupo de exceções a ser explicado é o das oxítonas com sílaba final

leve. Para isso, é preciso incorporar ao ranqueamento a restrição IAMB, que requer que

os pés tenham o núcleo de proeminência à direita. O seu alto ranqueamento conduz à

formação de pés degenerados monomoraicos na borda direita da palavra, como exposto

no tableau (1.61). Tal proposta permite também a inclusão dos monossílabos: pé, já,

nós, nu e chá.
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(1.61)

jacare IAMB WEIGHT Align-Ft-R, Pr
Wd-R

TROCHEE BINARITY
(σ)

☞ jaca(ré) *

ja(caré) *!

ja(cáre) *! *

(jácare) *! *

(WETZELS, 2007, p. 49)

Tendo em vista que essas restrições são submetidas a um grupo específico de

palavras, assume-se que elas são, dessa forma, engatilhadas por esses itens lexicais que

são marcados lexicalmente. Diante disso, têm-se as seguintes especificações atreladas a

cada restrição:

(1.62) NON-FINALITY(σ), engatilhado por /abobora NON-FINALITY(σ)/ etc.

NON-FINALITY(μ), engatilhado por /util NON-FINALITY(μ)/ etc.

IAMB, engatilhado por /jacare IAMB / etc.

(WETZELS, 2007, p. 49)

A especificação da restrição aos elementos marcados faz com que elas, portanto,

não sejam desencadeadas por palavras não marcadas.

Expomos, até aqui, a ferrenha defesa de Wetzels (2007) em relação ao português

brasileiro ser uma língua sensível ao peso silábico. O autor busca, para tanto, refutar os

principais argumentos contrários aos seus através de evidências empíricas: i. não há

correlação entre sensibilidade ao peso e alongamento contrastivo; ii. concorda com a

incompatibilidade entre sensibilidade ao peso e dois subsistemas acentuais; iii. o peso é

atuante em outros fenômenos fonológicos, como o abaixamento espondaico; iv. a

ausência de proparoxítonos quando a sílaba pré-final é pesada ou quando a final tem o

ataque preenchido por palatal ou /x/; e, por fim, v. a produtividade do padrão

considerado regular.

Embora os argumentos expostos por Wetzels sejam pertinentes e pareçam

convincentes, partimos também de evidências empíricas com o propósito de tecer um

outro olhar em relação a esses fatos linguísticos. Os dados de línguas descritas no

Corpus StressTyp trazem, claramente, uma comprovação de que não há correlação entre
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alongamento e sensibilidade, o que não impediria o PB de ser sensível ao peso.

Contudo, para o ser, o português precisa, na perspectiva adotada pelo autor, mostrar

categoricidade e produtividade em novos vocábulos da língua, fato a ser investigado na

presente pesquisa – podemos já destacar que há produção de padrões irregulares em

palavras, como as pseudopalavras, que deveriam ter acento regular. Além disso, como o

próprio autor afirma, há um conjunto de palavras que tem seu acento determinado pelos

sufixos derivacionais, ou seja, por questões morfológicas, tal como dócil, amável,

velódromo e fonólogo. Tal justificativa mostra-se contrária à defesa pura de um sistema

sensível à quantidade silábica.

É fato, como será exposto nesta tese, que a sílaba final da palavra tem sua

relevância na atribuição acentual, bem como a morfologia; entretanto, não há uma

determinância única. O peso silábico, como proposto por Cantoni (2013), teve – e ainda

tem – papel no sistema acentual, visto que regeu as representações linguísticas no latim;

todavia, foi perdido (na passagem do latim ao português) e não rege mais o sistema do

PB. A língua, por não apagar sua história, apresenta ainda resquícios desse fenômeno

em sua estrutura, como defenderemos adiante.

1.7 Uma hipótese multirrepresentacional

Antes de adentrarmos à proposta de Cantoni (2013), a partir dos Modelos

Multirrepresentacionais, para o acento primário em português, tecemos uma breve

exposição a respeito da hipótese de Bybee et al. (1998) sobre o desenvolvimento dos

sistemas acentuais, que dialoga com a proposta de Cantoni.

1.7.1 Uma hipótese para o desenvolvimento dos sistemas acentuais

Dois parâmetros de classificação dos sistemas acentuais são propostos por Bybee

et al. (1998), a fim de defender a hipótese de que há uma relação entre previsibilidade

acentual e processos segmentais.

O primeiro parâmetro refere-se à distinção entre línguas com acento demarcativo

e línguas com acento morfológico e/ou lexical. Por acento demarcativo,

compreendem-se as línguas em que o acento delimita o início ou o final das palavras,
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com poucas ou raras exceções de superfície. A título de exemplo, observemos, em

(1.63), a língua turca, em que todas as palavras têm acento final, mesmo que isso

signifique a acentuação de diferentes sufixos ou sílabas finais (leve ou pesada):

(1.63) odá

"room"

odadá

"in the room"

odadakí

"that which is in the room"

odadakilér

"those who are in the room"

(BYBEE et al., 1998, p. 271)

O acento morfológico e/ou lexical, por sua vez, é característico de línguas em

que o acento é previsível por categorias ou fronteiras morfológicas ou de línguas que

possuem padrões idiossincráticos, que requerem especificação lexical. Por exemplo, em

espanhol, o acento tem características morfológicas, distinguindo tempo e modo verbal.

Note que, em (1.64), a distinção entre presente e pretérito, seja do indicativo, seja do

subjuntivo, provém da diferente marcação acentual, respectivamente, na sílaba

penúltima e última.

(1.64) cánto cantó

sing:1SG:PRES:IND sing:3SG:PRET:IND

cánte canté

sing:1&3SG:PRES:SUBJ sint:1SG:PRET:IND

(BYBEE et al., 1998, p. 272)

O segundo parâmetro refere-se a línguas em que o acento condiciona ou não

processos segmentais, como a redução vocálica em sílabas átonas, o alongamento

vocálico em sílabas tônicas e as mudanças consonantais. As línguas em que o acento

condiciona processos segmentais exibem assimetria entre sílabas tônicas e átonas; a

diferença rítmica caracteriza-as como línguas de tempo acentual. Em contrapartida, as

línguas em que o acento não condiciona processos segmentais não exibem tal distinção,
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sendo denominadas de línguas de tempo silábico. Os autores propõem, ainda, que os

processos segmentais condicionados pelo acento estariam presentes em línguas com

acento imprevisível e ausentes em línguas com acento previsível. A correlação

estabelecida pelos autores é verificada na amostra de Gramcats (BYBEE, PERKINS;

PAGLIUCA, 1994 apud BYBEE et al., 1998), em que 81% das línguas com acento

imprevisível apresentam redução vocálica, 37% alongamento vocálico e 31% mudanças

consonantais; em contraste a 31% de redução vocálica, 8% de alongamento vocálico e

8% de mudanças consonantais em línguas com acento previsível.

Esses dois parâmetros se relacionam e são compreendidos como uma tendência

diacrônica decorrente do modo como o acento demarcativo se desenvolveu ao longo do

tempo. A hipótese defendida pelos autores é de que o processo de transformação de um

sistema previsível a um sistema imprevisível perpassa pelas mudanças segmentais

decorrentes do acento, ou seja, a língua desenvolve processos segmentais que culminam

na imprevisibilidade do sistema acentual – apenas em línguas que têm a duração como

correlato do acento. O acento demarcativo seria, assim, fonte do acento morfológico

e/ou lexical.

O latim é um exemplo de um sistema acentual demarcativo que resultou em

sistemas morfológicos e/ou lexicais em suas línguas-filhas (e.g., espanhol, italiano e

português). O sistema acentual latino era demarcativo e previsível em todas as classes

de palavras: em palavras dissílabas, o acento recaia na primeira sílaba, como em séptem

‘sete’ e dátum ‘dado’; em palavras com três ou mais sílabas, o acento incidia na

penúltima sílaba quando a sílaba era pesada, como amí̄cum ‘amigo’ e capí̆llum ‘cabelo’,

quando a sílaba era leve, a antepenúltima sílaba era acentuada, como em árbŏrem

‘árvore’ e hómĭnem ‘homem’ (TEYSSIER, 2007). Observe que a diferença na

quantidade silábica, se pesada ou leve, era fundamental para a determinação da

localização acentual. No latim, a quantidade silábica poderia ser expressa através de um

contraste fonêmico entre vogais longas e vogais breves, como amí̄cum e árbŏrem,

respectivamente. Com a passagem do tempo, a quantidade vocálica, que demarcava a

sílaba proeminente da palavra no latim e tinha função contrastiva, é perdida,

abandonando o seu caráter fonêmico e assumindo um caráter fonético com uma maior

duração da vogal.12 A perda da quantidade vocálica contribuiu para a perda da

previsibilidade do acento nas línguas-filhas, já que provocou diversos efeitos

12 O acento no latim tinha propriedade demarcativa e culminativa, mas não era contrastivo, visto que essa
função era exercida pela quantidade vocálica (cf. TEYSSIER, 2007; CANTONI, 2013).
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segmentais: ditongação de vogais tônicas, alongamento (em termos de duração) das

vogais tônicas, redução das vogais átonas e mudanças consonantais.

Além da emergência da duração como correlato do acento, outros processos

fonológicos atingiram as línguas ao longo do tempo. Por exemplo, em (1.65), pode-se

sugerir que a palavra latina pópulus sofreu processos de ditongação de ó para ué,

apagamento da vogal u na segunda sílaba e da fricativa em posição final s, vozeamento

de p e abaixamento de u, o que resultou em puéblo; processos semelhantes aconteceram

também com amáre e civitátis. É importante notar que, embora diversos processos

fonológicos tenham ocorrido – inclusive com a perda de segmentos e de sílabas –, a

sílaba tônica do latim permaneceu a mesma no espanhol, o que contribuiu para a perda

da previsibilidade do acento na língua.

(1.65) Latim Espanhol

pópulus puéblo

"people"

amáre amár

"to love"

civitátis ciudád

"city"

(BYBEE et al., 1998, p. 272)

Outro fator relevante para a perda da previsibilidade consiste no

condicionamento morfológico, que, no espanhol, atingiu os paradigmas verbais, a partir

do que Bybee (2001) denomina de nivelamento analógico. Neste, o acento, que, no

latim e no espanhol antigo, incidia na penúltima sílaba, assume a mesma posição

silábica em todas as pessoas do paradigma verbal, como em (1.66), conduzindo o acento

de demarcativo a morfológico:
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(1.66) cantar "to sing" Imperfect:

Espanhol Antigo Espanhol Moderno

1SG cantába cantába

2SG cantábas cantábas

3SG cantába cantába

1PL cantabámos cantábamos

2PL cantabáis cantábais

3PL cantában cantában
(BYBEE et al., 1998, p. 273)

É interessante notar em (1.66) que, no espanhol antigo, o acento incidia sempre

na penúltima sílaba como no latim; contudo, no espanhol moderno, as alternâncias

acentuais referentes à primeira e à segunda pessoas do plural são perdidas em prol do

nivelamento do paradigma verbal – isto é, da perda da alternância do paradigma verbal.

Bybee et al. (1998), em suma, defendem que há uma tendência de que o acento

demarcativo se torne morfológico e/ou lexical. Tal processo decorre da lexicalização da

duração como correlato do acento, que resultou em diversos efeitos segmentais, o que

levou à imprevisibilidade do acento em diversas línguas, já que o acento não incide

sempre na mesma sílaba.

1.7.2 Cantoni (2013)

De modo semelhante à hipótese de desenvolvimento dos sistemas acentuais

exposta acima, Cantoni (2013) propõe uma análise para o acento primário em PB a

partir do acento latino. Para a autora, o estado atual de uma língua é reflexo de forças e

de atratores presentes no seu estágio anterior – no caso, a sua língua-mãe, o latim.

Cantoni observa que o acento no latim era demarcativo, previsível e produtivo:

incidia na penúltima sílaba se fosse longa e na antepenúltima se fosse breve. Nos

dissílabos, o acento sempre incidia na penúltima sílaba independente da quantidade

vocálica. As palavras estrangeiras, quando adaptadas à declinação latina, seguiam o

padrão regular. Havia, dessa maneira, uma interação entre quantidade vocálica e acento,

caracterizada como sensibilidade ao peso silábico. À quantidade vocálica, cabia o papel

contrastivo, tendo em vista que distinguia vocábulos: “nĭtor ‘brilho’ x nītor ‘(eu) me
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apoio’; lēuis ‘liso’ x lĕuis ‘rápido’” (CANTONI, 2013, p. 66). Ao acento, reservava-se a

função demarcativa, já que delimitava a fronteira da palavra, e culminativa, uma vez

que havia uma sílaba mais proeminente do que as demais no domínio de aplicação.

A regularidade e a produtividade apresentadas pelo sistema acentual latino

fizeram com que a estrutura gramatical surgisse, por meio das experiências linguísticas

dos falantes, resultando em esquemas abstratos (CANTONI, 2013), de forma que o

acento emerge como um atrator do sistema linguístico, na medida em que é ele o

responsável pela organização das unidades linguísticas e pela construção das redes de

conexões. Como exposto na Figura 1.1, as palavras são mapeadas e armazenadas em

redes de exemplares a partir de suas semelhanças acentuais; a recorrência desencadeia

processos de abstração que resultam nos templates acentuais (na Figura 1.1,

representados por meio dos retângulos cinzas).

Figura 1.1: Representação de redes morfológicas e acentuais no latim.

(Fonte:  CANTONI, 2013, p. 69)

Embora as estruturas abstratas tenham emergido inicialmente por meio de

conexões acentuais, essas estruturas são atualizadas e fortificadas a partir da experiência

de uso, por isso, estão sujeitas a novas generalizações realizadas a partir dos diversos

elementos que compõem o sistema. Nesse sentido, a regularidade dos padrões

fonológicos conduziu à emergência de conexões morfológicas, que, através da
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coocorrência de padrões regulares, se fortaleceram, ganharam robustez e se

consolidaram como um novo atrator do sistema, após a perda da quantidade vocálica.

Esse processo, que ocorreu no percurso do latim ao português, causou uma

desestabilização no sistema acentual, tendo em vista que a quantidade vocálica era

determinante da quantidade silábica e, consequentemente, da localização acentual.

Nesse momento, o acento passa a assumir também a função contrastiva, o que

contribuiu para a perda de previsibilidade e de regularidade do acento no PB, em

decorrência de diversos processos fonológicos que atingiram a língua na passagem do

tempo. É, portanto, nesse período em que a quantidade vocálica perde a contrastividade

e que a duração assume a função contrastiva do acento (isto é, passa a ser o seu

correlato principal), o que marca a mudança do acento demarcativo para o acento

morfológico e/ou lexical, de modo semelhante ao que propõe Bybee et al. (1998).

Com a perda de um de seus atratores (quantidade vocálica), as conexões

morfológicas emergem e passam a apresentar relação com o acento. Não à toa, palavras

derivadas e flexionadas têm seu padrão acentual determinado pelos afixos. No que se

refere à morfologia derivacional, os sufixos podem portar acento (1.67), repeli-lo (1.68)

ou não afetar a base (1.69).13 Em contrapartida, os prefixos apresentam comportamentos

mais restritos, já que um mesmo prefixo pode ser tanto tônico (1.70) como átono (1.71),

a depender do contexto, ou ser inerentemente átono (1.72).

(1.67) lugaREjo, beLEza, peNOso

(1.68) TÉcnica, paGÁvel, DÓcil

(1.69) aLUno, meNIno

(1.70) PÓStumo, PRÓlogo, arQUÉtipo

(1.71) posTÔnico, prosseGUIR, arqueTÍpico

(1.72) preenCHER, cooperaTIva, desleAL

13 Cagliari (1999) também demonstrou a influência que a morfologia derivacional apresenta em relação ao
acento.
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No que se refere à morfologia flexional verbal, de modo análogo à derivacional,

os morfemas podem receber acento (1.73), repeli-lo (1.74) ou não afetar a base (1.75).

Os nomes, por sua vez, não são afetados pela morfologia flexional (1.76) e, quando

ausentes de morfologia derivacional, preservam o acento da sua forma base (1.77), o

qual é denominado por Cantoni (2013) de acento default (especificado lexicalmente).

(1.73) caminhaRIA, coMIA

(1.74) camiNHAmos, coMEmos

(1.75) caMInho, esTImo

(1.76) biQUÍni→ biQUÍnis

jacaRÉ → jacaRÉS

(1.77) luGAR, BElo, Pena

Cantoni (2013) propõe, assim, que o acento em PB é regulado, por um lado, pela

morfologia (em nomes derivados e verbos flexionados) e, por outro, é especificado

lexicalmente (nos demais casos). O acento da palavra base, ou acento default, consiste,

justamente, no padrão acentual herdado do latim, o qual foi lexicalmente especificado

na gramática da língua (e.g., belo, contorno, príncipe).

A lexicalização do acento, decorrente da perda de sua previsibilidade, faz com

que ele seja parte da representação mental, ou seja, é armazenado nas representações

mentais juntamente com a representação da palavra. Na perspectiva adotada, os

“padrões segmentais e prosódicos interagem com a morfologia em um modelo de rede

de modo a configurar a gramática prosódica” da língua (CANTONI, 2013, p. 76). A

regularidade dos padrões observados cria generalizações que constroem rotinas

cognitivas, os esquemas. Estes, segundo os modelos multirrepresentacionais, podem ser

estendidos aos novos vocábulos da língua.

A proposta de Cantoni (2013) descrita nesta seção fundamenta a presente

pesquisa, no sentido de prover explicações para: i. a relação entre acento e peso silábico;

ii. a regularidade e a produtividade dos padrões morfológicos; e iii. a imprevisibilidade
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dos padrões acentuais. Além disso, ao propor que as representações são construídas a

partir de generalizações realizadas de instâncias de uso, as quais podem ser estendidas a

novos vocábulos, há uma previsão a respeito dos padrões a serem atribuídos a

vocábulos novos ou pseudopalavras da língua, cabíveis de investigação.

Diante disso, pretendemos, com a presente pesquisa, investigar, especificamente,

quais fatores abstraídos na representação gramatical dos falantes são acessados e

utilizados para atribuir acento em pseudopalavras. Pretendemos, com isso, evidenciar

quais são as variáveis relevantes e quais são seus papéis na atribuição acentual,

buscando, para além de postulações teóricas, evidências empíricas da atuação desses

fatores. Além disso, pretendemos reunir evidências de que exemplares têm

representação, sendo elas acessadas e replicadas a novos vocábulos.

1.8 Considerações Finais

Neste capítulo, expomos as principais propostas para o acento primário em

português brasileiro, apresentando os fatores que são apontados por elas para justificar a

atribuição acentual em uma ou outra sílaba. De modo geral, podemos destacar que a

sílaba final e a morfologia são os principais aspectos destacados por essas propostas.

Além disso, verificamos uma sistematicidade em categorizar padrões menos frequentes

ou produtivos como excepcionalidades ou como padrões provenientes de outras línguas,

o que não parece ser uma justificativa plausível, tendo em vista que eles já se mostram

arraigados às estruturas linguísticas, como será exposto adiante.

Finalizamos o presente capítulo com a apresentação da perspectiva de análise

adotada como ponto de partida desta pesquisa. Assumimos, assim, um sistema

complexo, representações abstratas e produtivas, padrões probabilísticos atuantes nas

representações linguísticas e a herança latina como uma explicação para a correlação

entre sílaba final e padrão acentual. Investigaremos, a partir de então, o papel de cada

fator exposto na literatura na atribuição acentual, a fim de propor um modelo que

replica generalizações lexicais a novos vocábulos e que provém um tratamento

semelhante a todos os padrões acentuais da língua.
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2.

Modelos de Uso e de Exemplares e Estudos de

Processamento

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico que fundamenta a presente

pesquisa. De início, expomos a perspectiva de língua adotada pelos Modelos de Uso e

de Exemplares, segundo os quais a língua emerge de instâncias de uso e compõe um

modelo dinâmico e complexo, orientação teórica que guia a presente pesquisa. Em

sequência, fazemos uma breve síntese sobre os modelos de processamento de palavras,

a fim de adentrarmos ao Modelo de Dupla Rota, que propõe diferentes formas de

processamento dos vocábulos conforme o seu tipo. Esta proposição se faz importante,

visto que investigamos como pseudopalavras são processadas do ponto de vista métrico.

Por fim, explicitamos alguns estudos encontrados em diferentes línguas que visam à

avaliação de quais informações são empregadas pelos falantes no processamento

acentual.

2.1 Modelos de Uso e de Exemplares

Nesta seção, apresentamos a visão de língua que norteia este trabalho, a qual tem

o uso como fonte essencial para a emergência do conhecimento linguístico. Na seção

2.1.1, expomos a visão de língua dos Modelos de Uso e de Exemplares; na seção 2.1.2,

os mecanismos que levam à emergência da estrutura linguística; e, por fim, na seção

2.1.3, os tipos e os efeitos que a frequência desempenha nesse modelo.

2.1.1 A língua e os processos cognitivos gerais

Os Modelos de Uso e de Exemplares caracterizam-se como modelos teóricos

que concebem o uso real do sistema linguístico e o conhecimento dos falantes como

fatores primordiais para a emergência das representações linguísticas, a partir de

múltiplas representações. Essa visão de língua é compartilhada por diversos modelos:
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Modelos Dinâmicos baseados no Uso (KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER,

1999), Fonologia de Uso (BYBEE, 2001; 2006; 2010), Teoria dos Exemplares

(BYBEE, 2010; PIERREHUMBERT, 2001) e Linguística Cognitiva (LANGACKER,

1999; 2008; 2013).

Nessa perspectiva, compreende-se a língua não como um sistema autônomo, mas

como parte da cognição. Isto é, a língua se desenvolve juntamente com as habilidades

cognitivas gerais. Enquanto a Teoria Gerativa procura minimizar o que os falantes

representam mentalmente, baseada no princípio de economia, que busca reduzir as

representações por meio de princípios e de regras, a Gramática Cognitiva compreende

as representações linguísticas como massivas e altamente redundantes, de forma que as

unidades linguísticas são armazenadas em riqueza de detalhes. A sua natureza

bottom-up decorre do reconhecimento de que os padrões linguísticos residem em um

espectro que vai de idiossincrasias aos padrões mais gerais, o que a contrapõe a natureza

top-down da Teoria Gerativa, a qual foca em regras gerais e em princípios universais

(LANGACKER, 2000).

One of the major goals of Cognitive Grammar is to describe the nature of
language as it actually occurs in speakers, accounting for all the complexity
and redundancy that caracterize it. The term "cognitive" implies that
Cognitive Grammar's goal is to come up with a model of language that is in
accord with what is known about human cognition in general and to
attempt, as far as possible, to exclude from the analysis entities that appear
to have no independent existence outside of other modes of cognition
(NATHAN, 2007, p. 627).

Os fenômenos cognitivos gerais essenciais à língua consistem em arraigamento

(entrenchment), abstração, comparação, associação e composição (LANGACKER,

1999; 2008; 2013). Estruturas que ocorrem com frequência no sistema são arraigadas e

podem emergir como atratores1 na língua. O arraigamento é motivado pelas inúmeras

experiências de uso abstraídas e armazenadas na representação mental. Elas são

abstraídas à medida que esquemas são construídos e fortificados através do uso, o que

leva ao seu arraigamento. Para que os esquemas possam ser elaborados, outro processo

cognitivo se faz necessário: o de comparação. Este é responsável pelo mapeamento de

estruturas a um alvo. A ausência de discrepância entre as estruturas possibilita que a

unidade seja categorizada na seguinte representação: [A]→ [B], em que a seta contínua

1 O conceito de atratores provém da teoria do caos. Para essa teoria, segundo Fleischer (2011), atratores
“são meramente estados que ocorrem com grande frequência, enquanto outros estados, embora
plenamente possíveis, simplesmente não ocorrem” (p. 75).

72



representa mapeamento total entre as unidades. Caso haja alguma discrepância, há

extensão do padrão: [A] - -> [B], nessa representação, a seta pontilhada representa o

mapeamento parcial entre as unidades. As representações, ao serem construídas, podem

evocar outras, por meio de associações do polo semântico [A] e do polo fonológico [a],

o que resulta na unidade simbólica [A]/[a].2 A composição, que é responsável pela

formação de estruturas mais complexas a partir da integração de duas ou mais estruturas

simples, consiste em outro fenômeno cognitivo. Por exemplo, se [A] e [B] são unidades

não previamente combinadas, a integração entre elas pode produzir a estrutura composta

(C). Em outros termos, as instâncias de uso e os processos cognitivos gerais são

responsáveis pela construção das representações mentais da gramática. São, portanto, as

duas faces do conhecimento linguístico, que emergem por meio da abstração de

experiências linguísticas reais em esquemas.

O modelo se caracteriza como complexo, dinâmico e múltiplo, na medida em

que os processos cognitivos podem ser combinados de diferentes maneiras, em

diferentes níveis de organização, com diferentes graus de arraigamento, representando

diferentes níveis de abstração. Todas as representações compreendem redes massivas,

múltiplas e complexas que são ligadas por relações de categorização, composição e

simbolização (associação) (LANGACKER, 1999; 2008; 2013).

2.1.2 A emergência de uma estrutura linguística

A hipótese central dos modelos baseados no uso é de que a experiência do

falante impacta suas representações cognitivas. Cada experiência linguística é registrada

por meio de um exemplar, criado e armazenado nas representações mentais do falante,

de modo que os exemplares expressam memórias ricas que

contain, at least potentially, all the information a language user can perceive
in a linguistic experience. This information consists of phonetic detail,
including redundant and variable features, the lexical items and constructions
used, the meaning, inferences made from this meaning and from the context,
and properties of the social, physical and linguistic context (BYBEE, 2010, p.
14).

2 O termo polo é empregado dentro dos Modelo Baseados no Uso para expressar a relação da unidade
simbólica: o componente semântico e o componente fonológico. Em termos Saussurianos, corresponderia
ao signo linguístico que é composto por um significado e por um significante.
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É a riqueza desses exemplares que caracteriza o modelo como maximalista, já

que a memória é redundante e detalhada.

As experiências de uso são categorizadas e mapeadas em exemplares a partir da

similaridade que eles exibem entre si (JOHNSON, 1997). Por exemplo, cada forma

fonética de uma palavra que é distinguível é armazenada na memória como um novo

exemplar; se a forma fonética apresenta similaridade com um exemplar existente, o

novo uso é mapeado, fortificando-o. Com isso, todos os exemplares de uma palavra são

armazenados juntos formando uma nuvem (BYBEE, 2010). É preciso ressaltar que o

mapeamento realizado entre os exemplares de uso não pressupõe apenas associações

fonéticas; ao contrário, eles apresentam tanto um polo fonético como um polo

semântico, sendo que as relações morfológicas emergem da relação entre a dimensão

fonética e a semântica. A título de exemplo, observemos a Figura 2.1, a qual expressa

conexões fonológicas /ˈoɾ/ e conexões semânticas de agente, que resultam em conexões

morfológicas do sufixo –or.

Figura 2.1: Conexões fonológicas e semânticas que geram conexões morfológicas de

passado em played, spilled, spoiled, banned, rammed.

(BYBEE, 2001, p. 23)

Indícios de que as representações linguísticas são organizadas e armazenadas por

meio de similaridades fonético-fonológicas e semânticas provêm de diversos estudos

experimentais que investigam o acesso lexical e o processamento. Pisoni et al. (1985),
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por exemplo, demonstram que os indivíduos reconhecem com mais precisão uma

palavra com ruído mascarado quando antecedido por uma palavra foneticamente

similar. De modo semelhante, estudos de priming acentual atestam que abstrações de

padrões acentuais (GUTIÉRREZ-PALMA; PALMAS-REYES, 2008; COLOMBO;

ZEVIN, 2009) e pistas prosódicas e segmentais (PROTOPAPAS et al., 2016) podem

facilitar o processamento e o reconhecimento das palavras em tarefas de decisão lexical,

estudos esses que podem evidenciar diferentes níveis de abstração. Estudos de priming

semântico também atestam efeitos facilitatórios quando o prime é semanticamente

similar ao alvo (SALLES, JOU; STEIN, 2007; FRANÇA et al., 2008).

Nesse modelo, não há categorias abstratas a priori, uma vez que elas emergem

de instâncias de uso – caracterizando o modelo como bottom-up (JOHNSON, 1997;

BYBEE, 2001). Os exemplares são armazenados como unidades linguísticas. As

regularidades e as similaridades observadas nesses itens são armazenadas na estrutura,

provocando a emergência de abstrações, em esquemas que expressam generalizações

locais e generalizações mais abrangentes (LANGACKER, 1999; 2008; 2013). Dessa

maneira, observa-se que a representação linguística para esses modelos não consiste em

uma longa lista estruturada, mas pressupõe tanto o armazenamento de palavras,

assumido como lócus da representação,3 como as generalizações, as quais não são

excludentes (BYBEE, 2001). Sua natureza não redutiva decorre da incorporação tanto

de unidades linguísticas como de estruturas abstratas gerais.

2.1.3 A frequência e seus efeitos

Ao assumir que toda experiência de uso tem impacto nas representações

linguísticas, os modelos baseados no uso atribuem à frequência e aos seus efeitos um

papel intrínseco ao sistema linguístico (PIERREHUMBERT, 2001; BYBEE, 2010). A

frequência pode ser caracterizada como de tipo ou como de ocorrência (BYBEE, 2001;

2010).

Frequência de tipo refere-se ao número de unidades (e.g., palavras, morfemas,

padrões acentuais) que expressam um determinado padrão. No português, por exemplo,

3 Embora as palavras sejam utilizadas como lócus de representação, deve-se salientar que a recorrência de
duas ou mais palavras também pode provocar a emergência de estruturas, denominadas de chunking. A
sua força é determinada pela frequência com que os vocábulos coocorrem, como tomar o ônibus e de
repente.
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o acento paroxítono, segundo Viaro e Guimarães-Filho (2007), destaca-se como o

padrão acentual com mais alta frequência de tipo, já que 62% das palavras da língua

possuem esse padrão acentual. A frequência de ocorrência, por sua vez, refere-se à

quantidade de vezes que um determinado padrão ocorre em um conjunto de dados. A

palavra mais frequente da língua, por exemplo, é de com 125.749 ocorrências, segundo

o Corpus ABG (BENEVIDES; GUIDE, 2017).4

Diversos estudos atestam os efeitos que a frequência de tipo e de ocorrência

exercem na linguagem humana (VITEVITCH et al., 1997; HAY, 2003; CANTONI,

2013). A frequência de tipo tem como seu principal efeito a produtividade. Esta é

responsável pela extensão de padrões recorrentes na língua a novos vocábulos: no

paradigma verbal, a alta produtividade da 1ª conjugação –ar faz com que esta seja

estendida aos novos lexemas verbais da língua, como em deletar, googlar, tuitar, upar,

orkutizar, monetizar e embedar. A alta frequência de tipo também determina a força dos

padrões fonológicos e morfológicos, uma vez que desencadeia regularizações e

processos analógicos, seja por nivelamento, seja por extensão.5 Durante o processo de

aquisição de linguagem, por exemplo, a alta frequência de tipo dos padrões regulares

faz com que as crianças regularizem verbos irregulares, como sabo, fazi e trazi. A

frequência de tipo contribui para a determinação das formas consideradas mais

aceitáveis pelos falantes: padrões com alta frequência são julgados como mais

aceitáveis do que padrões com baixa frequência de uso (VITEVITCH et al., 1997).

Bybee (2001) defende, por fim, que a frequência de tipo pode interagir com membros de

classes limitadas, isto é, a produtividade pode também ocorrer em um grupo pequeno de

unidades, como nos verbos irregulares do inglês sing, sang, sung e drink, drank, drunk.

No que se refere aos efeitos da frequência de ocorrência, esta é responsável por

garantir a autonomia de vocábulos irregulares: a alta frequência dos vocábulos

preserva-os de regularizações (resistência morfológica) e de processos analógicos, já

que eles apresentam representações autônomas, ou seja, têm esquemas independentes.

No exemplo acima, verbos irregulares como fazer, saber e trazer mantêm suas

5 Nivelamento analógico refere-se à perda de alternância em um paradigma, como ocorre com a
regularização dos verbos irregulares weep e creep; em contrapartida, extensão analógico refere-se à
introdução de uma alternância ou de um padrão em um paradigma, como ocorre com verbos terminados
em [nk], tais como strike-struck, stick/stick, dig/dug, drag/drug (BYBEE, 2010).

4 O Corpus ABG foi criado durante o trabalho de mestrado da presente pesquisadora em parceria com o
pesquisador Bruno Guide, com a finalidade de fornecer dados de frequência de tipo e de ocorrência de
padrões fonológicos do português brasileiro, especialmente de padrões acentuais. “O corpus contabiliza
3.616.625 ocorrências de palavras e 92.602 tipos de palavras, sendo que 1.938.805 ocorrências são
provenientes dos corpora de fala e 1.676.820 ocorrências dos corpora escritos (BENEVIDES; GUIDE,
2017, p. 139).
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irregularidades em decorrência de sua alta frequência, já que se fossem de baixa

frequência tenderiam a ser regularizados, como ocorre, no inglês, com os verbos

irregulares weep (wept) e creep (crept), que são regularizados para weeped e creeped

dada as suas baixas frequências. É também a autonomia que assegura a preservação dos

paradigmas expletivos, como do verbo ser, que varia sua base de acordo com o tempo,

com a pessoa e com o modo verbal (e.g., sou, era, fui e seja). Além disso, a frequência

de ocorrência é preditora da atuação de mudanças sonoras. Estas, por serem resultados

de processos fonéticos que se aplicam em tempo real, tendem a afetar mais efetivamente

itens de alta frequência de ocorrência, os quais apresentam mais contextos

(oportunidades) para que os processos fonéticos ocorram, como na gramaticalização do

marcador de futuro do inglês be going to reduzido para [ʹgʌɾə̃], em decorrência da

automatização dos gestos articulatórios (BYBEE, 2001).

A frequência de uso e seus efeitos foram incorporados aos modelos baseados no

uso e a alguns modelos de processamento, por exemplo, por prover explicações para

diferentes comportamentos linguísticos. Hay (2003) constatou que a frequência lexical é

empregada como uma estratégia de percepção da fala de estruturas morfológicas no

inglês. Segundo a autora, as frequências dos afixos e do lexema seriam responsáveis por

determinar se a palavra é compreendida como monomorfêmica ou plurimorfêmica.

Cantoni (2013) testou a percepção de proeminência em sequências sonoras ambíguas,

como ...pɔ[sipɔ][sipɔ][sipɔ]..., que podem ser reconhecidas como cipó ou posse. A

autora verificou que os falantes reconheciam os estímulos que apresentam frequência

mais alta. Além disso, como veremos adiante, estudos de processamento de palavras,

como o Modelo de Dupla Via, atestam diferentes tempos de reação em tarefas de leitura

conforme a frequência e o tipo de palavra (palavra real regular, irregular ou

pseudopalavra) (COLTHEART; RASTLE, 1994; RASTLE; COLTHEART, 2000). Esses

são apenas alguns dos diversos estudos que constatam o papel da frequência no sistema

linguístico. Diante de tal fato e da perspectiva teórica adotada, valemo-nos da

frequência de tipo, de ocorrência e de seus efeitos como variáveis de análise nas

investigações a serem realizadas nesta pesquisa.
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2.2 O Processamento de Palavras

“Processamento de palavras em Psicolinguística são todos os
processos que ocorrem na mente relacionados à representação e ao

reconhecimento de palavras ouvidas e lidas. Estudos em
Psicolinguística interessados em Processamento de Palavras buscam

entender como estas são armazenadas, percebidas e produzidas”
(GARCIA, 2015, p.59).

Os estudos a respeito do reconhecimento de palavra são um dos tópicos mais

discutidos na literatura de leitura (palavra lida) e de percepção (palavra falada) no

âmbito da Psicolinguística. A sua importância decorre desse reconhecimento envolver o

processamento de informações on-line,6 seja na decodificação da escrita em fala, seja na

transformação da fala em unidades perceptuais.

A dedicação de inúmeros pesquisadores aos estudos de processamento fez com

que, ao longo de mais de 50 anos, diversos modelos fossem propostos, tanto para a

palavra falada (McCLELLAND; ELMAM, 1986; NORRIS, 1994; LUCE; PISONI,

1998; LUCE et al., 2000; NORRIS, McQUEEN; CUTLER, 2000) como para a palavra

lida (MARSLEN-WILSON; TYLER, 1980; McCLELLAND; RUMELHART, 1981;

SEIDENBERG; McCLELLAND, 1989; COLTHEART; RASTLE, 1994; RASTLE;

COLTHEART, 2000). Embora ambas as perspectivas forneçam insights interessantes

para os estudos de processamento da linguagem, devido ao objeto desta pesquisa

restringir as tarefas experimentais a estímulos visuais (escritos),7 sumarizamos, na seção

2.2.1, os principais modelos a respeito do processamento de palavras lidas e, na seção

2.2.2, desenvolvemos o Modelo de Dupla Rota, que inspira a perspectiva de

processamento adotada na presente pesquisa.

Fazemos, aqui, uma breve ressalva: apesar de os modelos de processamento de

palavras não considerarem o acento (como será exposto a seguir), fazemos uma síntese

de alguns modelos, tendo em vista que nos valeremos de seus pressupostos. Isso porque

investigamos também se os diferentes fatores que atuam na determinação do acento em

pseudopalavras podem indicar diferentes maneiras de processar as palavras.

7 A tarefa desenvolvida neste estudo não pode ser realizada por meio de estímulos auditivos, tendo em
vista que teríamos que definir a priori a sílaba proeminente do vocábulo.

6 “Os experimentos on-line, como o próprio nome diz, se baseiam em medidas a reações obtidas no
momento em que a leitura/audição está em curso, são medidas praticamente simultâneas ao
processamento” (LEITÃO, 2008, p. 223).
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2.2.1 Modelos de processamento de palavras

O Modelo de Cohort, inicialmente proposto por Marslen-Wilson e Tyler (1980)

para o processamento da palavra falada, destaca-se como um dos primeiros modelos de

processamento. Ele caracteriza-se como um modelo de processamento de palavra linear,

em que elementos de reconhecimento individuais são acessados de forma bottom-up

durante o processamento das palavras. A ideia central do Modelo de Cohort é que uma

palavra, ao ser ouvida ou lida, ativa uma matriz de elementos lexicais (palavras), que

apresenta mapeamento com o input inicial da palavra, isto é, com o fonema ou com o

grafema inicial. O grupo de palavras ativado é denominado de word-initial cohort. As

palavras pertencentes a esse grupo são gradualmente eliminadas, conforme o

mapeamento prossegue e a correspondência do input cessa, ou quando há inconsistência

do contexto semântico ou pragmático. O processamento só é finalizado quando as

informações da palavra ou contextuais são suficientes para ativar um único candidato,

ou seja, quando se atinge o ponto de unicidade da palavra (MARSLEN-WILSON;

TYLER, 1980; EYSENCK; KEANE, 2010).8 As principais críticas ao modelo salientam

a ausência de efeitos inibitórios provenientes de competição ou de restrição lexical;

questiona-se a ausência de representações intermediárias, como em um nível sublexical,

bem como a dificuldade em testar o modelo tanto do ponto de vista experimental como

computacional (JUSCZYK; LUCE, 2002; EYSENCK; KEANE, 2010).9

Com uma visão não linear de processamento, McClelland e Rumelhart (1981)

propõem o Modelo de Ativação Interativa, que é base dos Modelos de Dupla Rota em

Cascata e do Modelo Triangular. O objetivo desse modelo é explicar como o nosso

conhecimento interage com o input e como essa interação facilita a percepção das

unidades a serem reconhecidas. Para tanto, é proposto que diferentes níveis de

processamento estão envolvidos no sistema de reconhecimento perceptual, cada qual

relacionado à formação de uma representação no input com diferentes níveis de

9 O modelo foi revisitado por Marslen-Wilson (1990), que passou a conceber que a ativação das palavras
não decorre unicamente da correspondência do input (grafema ou fonema) inicial, mas também da
similaridade dos inputs iniciais; com isso, a ativação pode ter diferentes níveis de ativação. Além disso, o
autor propõe que os efeitos do contexto só atuam nos estágios finais do reconhecimento da palavra.
Apesar das modificações terem sido recebidas de forma positiva, elas não ainda permitiram a avaliação
do modelo através de experimentos.

8 Em outros termos, podemos comparar o processo de ativação proposto pelo Modelo de Cohort com uma
busca na página do Google, em que, à medida que o usuário digita os caracteres, as opções de palavras
sugeridas pelo buscador vão se restringindo até que se atinja o ponto de unicidade, a seleção de apenas
uma palavra, momento em que o usuário clica no Enter para prosseguir a busca.
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abstração (traço,10 letra e palavra). Além disso, propõe-se que o processamento ocorre

de forma paralela, tanto no sentido de que o processamento se dá em diferentes níveis

de abstração simultaneamente (isto é, à medida que os traços são ativados, as letras e as

palavras também o são), como em relação ao aspecto espacial em paralelo (ou seja, os

traços gráficos não são ativados linearmente, mas simultaneamente, mais de um

grafema por vez). Por fim, propõe-se que o processo de percepção é fundamentalmente

interativo: o processamento top-down opera simultaneamente e em conjunto com o

bottom-up,11 a fim de selecionar um grupo de restrições que determina o que nós

percebemos. Por ser um modelo de interação, conexões excitatórias e inibitórias

promovem a comunicação entre os níveis, o que ativa ou inibe estímulos visuais. Ao

propor conexões múltiplas, o Modelo de Ativação Interativa caracteriza-se como a

primeira abordagem conexionista de processamento de palavras proposta.

Observa-se, assim, que a visão de processamento apresentada por este modelo,

de processamento não-linear, mostra-se mais adequada do que o Modelo de Cohort aos

estudos psicolinguísticos: os estudos de eye-tracking, por exemplo, evidenciam

movimentos oculares diversos com diferentes pontos de fixação. Apesar disso, o

Modelo de Ativação Interativa não fornece uma abordagem abrangente do

reconhecimento da palavra, de forma que ele pouco diz sobre os fatores que

desencadeiam o seu reconhecimento, como o processamento fonológico ou o semântico.

A ausência desses componentes no processamento mostra-se problemática, tendo em

vista que diferentes estudos experimentais, sobretudo os que utilizam paradigmas de

priming, trazem evidências do acesso e do processamento por meio de priming

fonológico e semântico (SALLES, JOU; STEIN, 2007; FRANÇA et al., 2008;

GUTIÉRREZ-PALMA; PALMAS-REYES, 2008; COLOMBO; ZEVIN, 2009).

O Modelo de Processamento Distribuído Paralelo, também denominado de

Modelo Triangular ou Conexionista Distribuído, proposto por Seidenberg e McClelland

(1989), é um modelo computacional que visa explicar o processo de reconhecimento de

palavras visuais. Sua computação objetiva replicar o processo natural de aquisição da

leitura que é realizado pelas crianças.

11 Propõe-se que o processamento ocorra nos dois sentidos: bottom-up, de ocorrências concretas até a
emergência de esquemas, e top-down, de regras gerais para as ocorrências concretas.

10 O conceito de traço para as teorias de processamento de palavra difere do conceito de traço (ou traços
distintivos) utilizado na Fonologia Gerativa (CHOMSKY; HALLE, 1968), por exemplo. Nas teorias de
processamento de palavras, traço refere-se à marca gráfica, que pode ser um traço vertical, horizontal ou
diagonal correspondente à representação escrita das letras Por exemplo, um grafema como L possui um
traço vertical e um horizontal.
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Para Seidenberg e McClelland (1989), a aquisição da habilidade de leitura

pressupõe que duas características do sistema de escrita sejam observadas: i. a

consistência da correspondência letra-som; e ii. a distribuição dos padrões grafêmicos,

uma vez que somente algumas combinações de letras são possíveis e estas diferem em

frequência de coocorrência, sobretudo em determinadas posições da palavra. O

conhecimento dessas propriedades ocorre através da experiência do falante que,

consequentemente, aprimora a performance de leitura. É esse conhecimento que o

modelo propõe-se a replicar, valendo-se, para isso, de uma arquitetura mínima e

simples.

O Modelo Triangular conseguiu simular com bastante acuracidade as diferenças

em termos de habilidade dos leitores e as diferentes dificuldades de processamento se

era palavra real regular, irregular ou pseudopalavra, com índice de acerto de 90%

(PLAUT et al., 1996). Além disso, apresentou um desempenho similar aos humanos em

tarefas que simulam a leitura: palavras regulares são nomeadas mais rapidamente do que

palavras irregulares, palavras pouco frequentes são nomeadas mais lentamente do que

palavras frequentes, por exemplo. Contudo, apresenta duas lacunas centrais: ausência de

processamento semântico e, principalmente, restrição ao processamento de palavras

monossílabas.

2.2.2 Modelo de Dupla Rota (em Cascata)

O objetivo central do Modelo de Dupla Rota, proposto por Coltheart (1970), é

esclarecer como ocorre o procedimento de leitura de palavras regulares, irregulares e

pseudopalavras tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com lesões

cerebrais. Para isso, o modelo propõe que duas rotas (ou vias) diferentes são necessárias

para a leitura, isto é, para a decodificação letra-som (RASTLE; COLTHEART, 2000;

COLTHEART, 2005).

A rota 1 corresponde à via sublexical (ou não lexical), que é composta por um

sistema de regras de correspondência entre grafemas e fonemas.12 O uso desta rota

12 O sistema de correspondência grafema-fonema é amplamente referido na literatura como GPC
(Grapheme–phoneme Conversion).
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durante o processamento possibilita que pseudopalavras e palavras reais regulares13

sejam lidas adequadamente; contudo, a sua utilização na leitura de palavras reais

irregulares resulta num processo de regularização. A rota 2, por sua vez, corresponde à

via lexical, responsável pelo processamento de palavras reais, regulares e irregulares.

Nessa rota, há um componente semântico que é responsável pela recuperação da palavra

no léxico, de forma que somente palavras reais e familiares14 podem ser processadas. É

a hipótese de que há duas rotas diferentes para a produção de palavras lidas que

caracteriza o modelo como de dupla rota.

Posteriormente, uma subdivisão da rota 2 é postulada a fim de explicar as

diferentes habilidades de leitura de pacientes com lesões cerebrais. O paciente WB,

estudado por Funnell (1983 apud EYSENCK; KEANE, 2010), por exemplo, apresenta

habilidade limitada na leitura de pseudopalavras e de 85% na leitura de palavras reais,

sugerindo o uso da via lexical (rota 2), porém, demonstra pouca habilidade no

julgamento semântico dessas palavras, o que demonstra a impossibilidade de uso do

sistema semântico. Esta dificuldade apresentada pelo paciente WB trouxe evidências

para a postulação de uma divisão da rota 2 entre uma via lexical/semântica e uma via

puramente lexical, já que, apesar de ser capaz de ler as palavras, ele não compreendia os

seus significados. Deve-se ressaltar que, apesar dessa subdivisão, o modelo ainda é

caracterizado como de dupla rota, o qual pode ser conferido na Figura 2.2.

14 As palavras reais podem, ainda, ser caracterizadas como familiares, quando conhecidas pelos falantes,
ou como não-familiares, quando, apesar de serem reais, os falantes não as conhecem. É interessante notar
que uma palavra real não-familiar, nessa ótica, é semelhante a uma pseudopalavra.

13 Os estudos de processamento classificam as palavras reais conforme a sua correspondência entre letra e
som: se unívoca, são denominadas de palavras regulares (e.g. nata, tema); se exibem mais de uma
correspondência entre letra e som, são palavras irregulares (e.g., jiboia, xícara).
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Figura 2.2: Modelo de Dupla Rota.

(adaptação de EYSENCK; KEANE, 2010)

Conforme demonstra a Figura 2.2, a rota 1 é a via sublexical; a rota 2 refere-se à

via lexical/semântica e a rota 3 corresponde à via puramente lexical. A rota 2 propõe

que a apresentação visual da palavra conduz à ativação do léxico ortográfico, seguido

do acesso ao seu significado (no sistema semântico), para que seja gerado o padrão

sonoro pelo léxico do output fonológico. A rota 3, puramente lexical, diverge da

anterior por envolver apenas o input ortográfico e o output fonológico, mas não o

sistema semântico, ou seja, recupera-se o output fonológico correspondente a

determinado input ortográfico sem que se recupere o significado dessa palavra. Com

isso, é possível processar, por exemplo, palavras irregulares adequadamente sem que se

tenha acesso ao seu significado. Desse modo, o paciente WB faz uso da rota 3, mas não

da rota 2.

Outras evidências também são fornecidas para a postulação do Modelo de Dupla

Rota, baseando-se nos resultados de estudos com indivíduos com transtornos de leitura
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– tanto os transtornos adquiridos quanto os de desenvolvimento –, denominados de

dislexias. A dislexia de superfície, por um lado, é caracterizada pelo comprometimento

da via lexical, uma vez que os indivíduos conseguem ler pseudopalavras e palavras reais

regulares, mas não palavras reais irregulares. A dislexia fonológica, por outro lado, é

caracterizada pelo comprometimento da via não-lexical, tendo em vista que palavras

reais regulares e irregulares são produzidas, mas pseudopalavras não (COLTHEART,

2005). Há, ainda, a dislexia profunda, que é resultado tanto do comprometimento do

sistema de conversão grafema-fonema como do sistema semântico, o que provoca

dificuldades na leitura de pseudopalavras e palavras não familiares, bem como erros de

leitura semântica (e.g., lê-se navio como barco) (EYSENCK; KEANE, 2010).

Além dos estudos com pacientes com comprometimento cerebral, o Modelo de

Dupla Rota fundamenta-se em estudos que demonstram diferentes latências em tarefas

de leitura de palavras regulares e irregulares (efeito de regularidade) e de palavras reais

e pseudopalavras (efeito lexical) em tarefas de leitura de indivíduos sem

comprometimento cerebral. Nestes, a leitura de uma palavra envolve o uso de ambas as

rotas (lexical e sublexical) que geram pronúncias para o vocábulo congruentes ou

incongruentes, a depender do tipo de palavra. Palavras regulares, por exemplo, por

serem lidas pela via lexical e pela via sublexical de igual maneira, são processadas mais

rapidamente do que palavras irregulares, já que estas são retardadas em decorrência do

desacordo de pronúncia, gerado pelas diferentes vias. A título de exemplo, podemos

contrastar as diferentes pronúncias de palavras como dado e casa. Dado, por apresentar

apenas grafemas regulares da língua portuguesa, tem sua pronúncia gerada de forma

semelhante pelas duas vias, como [ʹdadʊ]; em contrapartida, casa, por apresentar o

grafema s (além de c) que é irregular, tem diferentes pronúncias geradas pelas duas vias:

[ʹkasɐ] pela via sublexical, que regulariza o grafema s, e [ʹkazɐ] pela via lexical, que

resgata no léxico fonológico a pronúncia adequada. É esse desacordo que provoca o

retardo e um maior tempo de processamento das palavras irregulares. O efeito de

regularidade é também percebido no processo inicial de aquisição de leitura de

crianças, momento em que apenas a via sublexical é empregada, por meio do processo

de codificação-decodificação da escrita. O efeito lexical, por sua vez, refere-se à rapidez

no acesso e no processamento de palavras reais em relação a pseudopalavras, bem como

ao processamento das palavras reais de acordo com sua frequência: palavras de alta

frequência são lidas mais rapidamente do que palavras de baixa frequência

84



(COLTHEART; RASTLE, 1994; PINHEIRO, 1994; RASTLE; COLTHEART, 2000;

COLTHEART, 2005; EYSENCK; KEANE, 2010).

O Modelo de Dupla Rota é implementado computacionalmente no Modelo de

Dupla Rota em Cascata (DRC) (COLTHEART; RASTLE, 1994). Apresentamo-lo, aqui,

de forma sintética, já que ele mantém a concepção central do Modelo de Dupla Rota.

Sua arquitetura de reconhecimento baseia-se no modelo de ativação interativa de

McClelland e Rumelhart (1981) (semelhante ao proposto no Modelo Triangular),

sugerindo que a palavra input mapeia os grafemas no léxico ortográfico, que

compreendem todos os grafemas possíveis do sistema de escrita da língua. Da mesma

forma que o mapeamento é realizado por conexões excitatórias, a sua ausência inibe-as.

As unidades grafêmicas ativadas são mapeadas no léxico fonológico, composto pelos

fonemas da língua, um a um, através apenas de conexões excitatórias, o que gera o

output fonológico, a fala. Esse processo de ativação dos estímulos é gradual, após

diversos ciclos de processamento.

O problema central do Modelo de Dupla Rota (em Cascata) é a sua restrição a

palavras monossílabas, as quais não permitem o contraste de sílaba forte e fraca,

essencial para o processamento acentual. Diante de tal cenário, Rastle e Coltheart

(2000) propõem-se a incorporar a leitura de dissílabos ao modelo. De forma geral, a

adaptação à leitura de dissílabos não é problemática do ponto de vista segmental, já que

a conversão entre grafemas e fonemas pode ser realizada de igual maneira, apenas com

a necessidade de mais computações. Entretanto, ela mostra-se uma tarefa complexa,

tendo em vista que aciona propriedades suprassegmentais, como a atribuição acentual,

que desencadeiam modificações segmentais, como a redução das vogais.

A estratégia mais conveniente para o processamento de dissílabos neste modelo

poderia ser o processamento via léxico, em que as palavras reais são recuperadas por

procedimentos semânticos e lexicais. Contudo, recorrer a essa estratégia excluiria a

possibilidade de leitura e de atribuição acentual a pseudopalavras e a palavras não

familiares, o que, de certa forma, não traria explicações para o processamento acentual.

Diante disso, o DRC se baseia no uso da via sublexical, por meio de um conjunto de

regras que deriva as representações fonológicas a partir da ortografia, atribuindo acento

e reduzindo as vogais, conforme demonstra a Figura 2.3.
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Figura 2.3: Conjunto de regras sublexicais do inglês.

(adaptação de RASTLE; COLTHEART, 2000)

O sistema de regras proposto por Rastle e Coltheart (2000) baseou-se no estudo

de Garde (1968) e de Fudge (1984), os quais afirmam que certos padrões ortográficos

podem ser identificados pela discriminação morfêmica,15 já que eles podem influenciar

a localização do acento. Diante de tal fato, como exposto na Figura 2.3, a identificação

15 Apesar de Rastle e Coltheart (2000) se valerem de termos morfológicos a fim de determinar a presença
de afixos, a especificação do que pode ser ou não um afixo é dada por padrões ortográficos recorrentes, a
partir de um corpus de treinamento (o modelo proposto é computacional). Deve-se salientar, ainda, que as
regras propostas se baseiam na discriminação morfêmica para determinar a posição da sílaba tônica da
palavra, independente se é uma palavra real ou uma pseudopalavra. A presença de afixos, dessa forma,
consiste no primeiro estágio de determinação do padrão acentual a ser empregado no vocábulo. O que os
autores buscam mapear, primeiramente, é se há afixos que podem definir a sílaba proeminente; caso não
haja, padrões fonotáticos são observados para que haja a atribuição acentual adequada.
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dos afixos inicia o processo de atribuição acentual. As regras, entretanto, podem

acarretar a identificação equivocada de afixos, que, na verdade, são monomorfêmicos

(e.g., em inglês, -er em corner pode ser interpretado como o sufixo -er, largamente

empregado para indicar uma pessoa que realiza uma ação, como em reader, eater e

traveler). Para sanar esse problema, o algoritmo deve checar se a sequência fonêmica

pode compor um afixo da língua. Caso não haja prefixos ou sufixos, o acento inicial é

atribuído, por ser considerado o acento default dos dissílabos.

As simulações do modelo atingem 89,7% de acertos na atribuição acentual,

demonstrando uma boa adequação das regras definidas para a língua inglesa (RASTLE;

COLTHEART, 2000). O Modelo de Dupla Rota em Cascata para dissílabos, portanto,

mostra-se importante diante do seu alto teor explicativo para um modelo computacional

e, principalmente, por incorporar efeitos suprassegmentais, até então não analisados em

nenhum dos modelos de processamento de palavras. Entretanto, a sua adaptação à

língua portuguesa traria implicações do seu sistema de escrita, que codifica a

proeminência acentual por meio da presença ou da ausência do diacrítico (e.g., sábia,

sabia, sabiá), o que, diferentemente do inglês, conduziria a uma definição a priori da

sílaba proeminente.16 Além disso, outra implicação da adaptação do modelo ao

português refere-se à sistematização de um conjunto de regras que englobe todos os

padrões acentuais da língua. A literatura do tema já apresenta propostas baseadas em

regras (métricas e morfológicas, por exemplo), que não conseguem incluir todos os

vocábulos sem se valer de mecanismos de excepcionalidade, não previsíveis por regras.

2.2.3 Considerações sobre os modelos de processamento de palavras

Os modelos de processamento apresentados postulam diferentes mecanismos

para o reconhecimento de palavras lidas. As computações realizadas pelos modelos,

ainda que consigam simular a habilidade de leitura dos indivíduos, em geral,

restringem-se aos vocábulos monossílabos. Essa limitação deriva das implicações

suprassegmentais envolvidas na leitura de palavras com duas ou mais sílabas. A

atribuição acentual, por exemplo, e as alterações segmentais que ela provoca são alguns

16 Observa-se que, no inglês, os autores criaram as pseudopalavras de forma que o modelo computacional
atribuía tonicidade aos vocábulos, a partir do conjunto de regras criadas baseadas em padrões
morfofonológicos. No português, a forma escrita já indica a sílaba proeminente.

87



dos fatores que aumentam a complexidade do processamento e, consequentemente, da

elaboração dos modelos. O Modelo de Dupla Rota em Cascata para dissílabos

destaca-se como a primeira tentativa – e até o momento a única (até onde se sabe) – de

esclarecer os mecanismos envolvidos na leitura de dissílabos.

Todavia, como destacamos, a adaptação ao português traz implicações do seu

sistema ortográfico e/ou prosódico. O sistema ortográfico da língua portuguesa, por

exemplo, por apresentar a codificação da tonicidade através de diacríticos, possibilita

que o acento de palavras reais seja facilmente identificado na escrita, o que permitiria a

computação da localização acentual por via sublexical, com um alto desempenho.

Porém, tal característica traz um problema a priori para a computação quando o

estímulo envolve pseudopalavras, tendo em vista que elas demandam uma forma escrita

que já expresse a sílaba proeminente. Do ponto de vista prosódico, recaímos na ausência

de consenso das propostas fonológicas para a atribuição acentual em PB. Ao propormos

regras baseadas na métrica ou na morfologia da língua, excluímos do sistema acentual o

padrão proparoxítono, bem como incluímos na excepcionalidade padrões da língua,

como o paroxítono com sílaba final pesada. Em outros termos, assumir que regras

determinam o acento em PB nos faz retomar a discussão inicial a respeito do poder

explicativo das propostas baseadas em regras, que não explicam todos os padrões

encontrados no PB.

Como dito, embora o processamento acentual não seja considerado pela maioria

dos modelos expostos acima, apresentamo-los aqui, pois nos valeremos de seus

pressupostos. Esta pesquisa se inspira nas diferentes maneiras de processar as palavras

propostas pelo Modelo de Dupla Rota, a fim de propor que esses mecanismos se

multiplicam em diversos outros. Investigamos se diferentes fatores que atuam na

determinação do acento em pseudopalavras podem nos revelar também diferentes

maneiras de processar as pseudopalavras – que podem ser generalizadas para palavras

novas e palavras estrangeiras. Além disso, admitimos que o aprendizado é essencial

para o processo de aquisição da habilidade de leitura, como proposto pelo Modelo

Triangular. O aprendizado é compreendido como a experiência real do falante com a

língua, que, ao construir uma gramática, externaliza o conhecimento dos padrões

fonológicos e acentuais adquiridos aos novos vocábulos da língua, às pseudopalavras.
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2.3 Estudos experimentais relacionados ao processamento acentual em diferentes

línguas

Diversos psicolinguistas buscam investigar quais informações são utilizadas no

processamento acentual por meio de metodologias experimentais. Destacamos, nesta

seção, as pesquisas realizadas por meio de paradigmas de priming, os quais são

correntemente empregados para revelar a arquitetura do léxico, sobretudo os seus

critérios de agrupamento, se por meio de palavras inteiras ou em partes (FRANÇA et al,

2008).

Os estudos encontrados referem-se às línguas italiana, espanhola, holandesa e

grega, a serem expostos a seguir. Destes estudos, ressaltamos um estudo realizado na

língua grega, que investiga como as informações acentuais são acessadas em tarefas de

leitura, o qual é base da metodologia empregada no experimento 1 desta pesquisa. É

preciso destacar também que, até o momento, não encontramos nenhum estudo de

processamento acentual realizado com a língua portuguesa, em qualquer de suas

variedades – o que evidencia o caráter inédito desta pesquisa.

2.3.1 Italiano

Colombo e Zevin (2009) investigaram os diferentes mecanismos empregados na

atribuição acentual e como esses mecanismos são modulados por processos lexicais e

sublexicais na leitura em voz alta no italiano.17 Para tanto, realizaram 4 experimentos

com priming acentual a partir do controle do acento (dominante ou não dominante) e

dos tipos de palavras utilizadas como prime e alvo (palavras reais e pseudopalavras), a

serem apresentados adiante.

A língua italiana apresenta um sistema ortográfico transparente, isto é, há uma

correspondência regular entre letra e som no nível segmental; contudo, seu sistema

acentual é considerado imprevisível (COLOMBO; ZEVIN, 2009). Este é considerado

regular apenas em palavras dissílabas, as quais recebem exclusivamente acento

penúltimo. As palavras trissílabas exibem acento mais variável, com, aproximadamente,

17 Vale destacar que, no sistema ortográfico do italiano, o diacrítico indicativo de tonicidade (acento
gráfico) é empregado somente em palavras oxítonas ou em monossílabas, contexto esse excluído da
análise de Colombo e Zevin (2009). Ressalta-se, também, que os autores não abordam no referido artigo
as implicações do uso da ortografia no italiano.
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70% de acento penúltimo e 20% de acento inicial (antepenúltimo). A alta percentagem

de acento penúltimo faz com que ele seja considerado o padrão acentual dominante,

uma vez que há uma tendência em atribuí-lo a palavras novas e quando há

regularização.

Embora possa haver regularização em prol do acento penúltimo em muitos

vocábulos, Colombo e Zevin (2009) afirmam que, no italiano, outro fator mostra-se

importante: o efeito de vizinhança acentual, a qual compreende os vizinhos ortográficos

e fonológicos, definidos a partir do núcleo vocálico da penúltima sílaba até a última

sílaba (por exemplo, em bamˈbino, o núcleo vocálico corresponde a -ino. Para os

autores, há sub-regularidades presentes na vizinhança que influem na latência (tempo) e

na precisão da atribuição acentual. Por exemplo, uma palavra como bamˈbino é

caracterizada com acento dominante, por ter acento penúltimo, e consistente, já que

muitas palavras que terminam com -ino têm esse padrão acentual (e.g. poverino

‘coitadinho, pobrezinho’, paesino ‘aldeia, cidadezinha’, topolino ‘ratinho’). O vocábulo

ˈtavolo, por outro lado, possui acento não dominante, por ter acento antepenúltimo, e

consistente, uma vez que –olo átono também é produtivo na língua (e.g., popolo ‘povo’,

pisolo ‘soneca’, simbolo ‘símbolo’). Ambas as palavras seriam processadas mais

rapidamente do que indiˈano, que, apesar de ter acento dominante (paroxítono), não

possui uma vizinhança consistente, visto que outros vocábulos terminados em –ano

podem apresentar acento proparoxítono (e.g., organo ‘órgão’, diafano ‘amarelo’,

sedano ‘aipo’). Observa-se, dessa forma, que a morfologia é determinante de grande

parte dos vizinhos acentuais.

Apesar do viés em direção ao acento penúltimo e às características dos vizinhos

acentuais, Colombo (1992 apud COLOMBO; ZEVIN, 2009) defende três fontes

independentes de informações para a atribuição do acento lexical em tarefas de leitura

no italiano:

i. lexical, em que o acento das palavras é conhecido pelos falantes;

ii. métrica, em que o padrão acentual dominante também é conhecido pelos

falantes; e

iii. sublexical, em que há uma sensibilidade dos falantes para as relações

estatísticas entre padrões segmentais e acentuais.

Essas fontes são investigadas pelos experimentos de Colombo e Zevin (2009),

descritos na Tabela 2.1.
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Tabela 2.1: Tipo de palavra e padrão acentual por condição experimental.

Experimento Prime Alvo

1 palavras com acento não dominante

pseudopalavras com acento dominante

palavras de baixa frequência com
acento não dominante
pseudopalavras com acento
dominante

2 palavras com acento não dominante
pseudopalavras com acento dominante

palavras de baixa frequência com
acento dominante e não dominante

3 palavras com acento não dominante
pseudopalavras com acento não
dominante

palavras de alta e de baixa frequência
com acento não dominante

4 palavras e pseudopalavras com acento
dominante e não dominante

palavras com acento dominante e não
dominante

(Fonte: COLOMBO; ZEVIN, 2009)

Como exposto na Tabela 2.1, cada experimento apresentou dois tipos de prime:

uma lista de palavras com acento não dominante e vizinhos inconsistentes, a fim de

estimular o acesso à representação lexical e, consequemente, a atribuição acentual por

via lexical; e uma lista de pseudopalavras que objetivou o efeito oposto, acesso à

representação sublexical e acento dominante. O experimento 1 compreendia como alvo

palavras de baixa frequência com acento não dominante, o que requeria acesso à

representação lexical, e pseudopalavras, construídas com forte indício de acento

dominante (com vizinhos consistentes). Esperava-se, com isso, que o efeito de priming

fosse mais efetivo com prime de pseudopalavra, o qual enviesaria a atribuição de acento

dominante às palavras reais, evidenciando o acesso sublexical; bem como uma

proporção maior de acento não dominante em pseudopalavras com prime de palavras.

O experimento 2 replicou o experimento 1 com a substituição das

pseudopalavras alvo para palavras reais de baixa frequência com acento dominante. O

objetivo era observar se os erros acentuais produzidos quando o alvo era palavra real

decorriam do prime ser pseudopalavra ou de ter acento não dominante – ou seja, o

experimento 2 visava verificar se os erros decorriam da aplicação do acento default. O

experimento 3 testou se palavras reais alvo de alta e de baixa frequência com acento não

dominante tinham igual performance quando precedidas por prime de pseudopalavra

não dominante. O experimento 4 foi composto por primes heterogêneos, isto é, numa

mesma condição experimental foram apresentados tanto prime de palavra real como

prime de pseudopalavra com ambos os padrões acentuais (dominante e não dominante),

tendo como alvo palavras reais com acento dominante e não dominante com semelhante

nível de consistência (acento dominante e consistente versus acento não dominante e
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inconsistente). O propósito era eliminar a possibilidade de que primes estimulassem a

emergência do padrão dominante e investigar se o prime de palavra estimulava o acesso

lexical.

A tarefa experimental consistiu na leitura de palavras em voz alta, realizada com

(em média) 36 participantes por condição experimental. Os testes eram compostos de 14

miniblocos de 5 primes e 1 alvo, sendo que estes variavam conforme a condição

experimental.

Os resultados, de modo geral, evidenciaram que o priming acentual pode ocorrer

quando há contexto homogêneo, isto é, todos os primes têm o mesmo padrão acentual

(experimentos de 1 a 3), sugerindo

the existence of a mechanism that operates as an abstract representation on a
syllabically segmented tier in which the phonemes are not specified. The
evidence of prosodic priming supports the idea that stress can be computed
independently of segmental information (COLOMBO; ZEVIN, 2009, p. 9).18

Além disso, constatou-se que o acento pode ser atribuído tanto lexical como

sublexicalmente, embora o efeito de priming só tenha ocorrido no nível sublexical.

Ainda, há, no italiano, uma fraca evidência de acento default (só pode emergir através

de mecanismos sublexicais).

2.3.2 Espanhol

Em busca de analisar se a prosódia é importante para o reconhecimento de

palavras em tarefas de leitura (COLOMBO, 1992; KELLY, MORRIS; VERREKIA,

1998), Gutiérrez-Palma e Palmas-Reyes (2008) investigaram o papel que a marca

acentual desempenha, enquanto código fonológico, no espanhol.

O acento lexical no espanhol é previsível pelo seu sistema ortográfico. Os

vocábulos podem ser marcados graficamente, como pájaro ‘pássaro’ e cajón ‘gaveta’,

diacrítico esse que indica a sílaba mais proeminente; ou não portarem acento gráfico,

nesse caso, o acento recai na sílaba penúltima quando as palavras terminam em s e n; do

contrário, recebem acento final, como em calor. Essas regras descrevem 99% das

18 Ainda que possa haver a fragmentação entre o nível prosódico e segmental na língua italiana, como
sugerido por Colombo e Zevin (2009), ela não é atestada na língua grega por Protopapas et al. (2016) (cf.
seção 2.2.4). De modo similar ao grego, no português brasileiro, tal separação parece não ocorrer, visto
que Benevides (2017), a partir de estudos experimentais, traz indícios de que informações segmentais
também influenciam a atribuição acentual.
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palavras do espanhol. A marca gráfica é compreendida, dessa maneira, como a principal

pista do acento no espanhol.

Diante da alta previsibilidade gráfica do acento, o objetivo de Gutiérrez-Palma e

Palmas-Reyes (2008) foi verificar se a manipulação do acento entre prime e alvo em

paradigmas de priming mascarado dificultava a leitura das palavras. Para tanto, três

grupos de estímulos foram criados: i. acento adequado, em que o prime apresenta marca

gráfica na sílaba tônica correta (e.g., actór – ACTOR); ii. acento inadequado, em que o

prime possui acento gráfico na sílaba errada (e.g., áctor – ACTOR); e iii. acento neutro

(condição controle), em que o prime não apresenta marca gráfica (e.g., actor –

ACTOR). Prime e alvo são a mesma palavra com diferentes marcas gráficas e

tipográficas (minúscula e maiúscula).

Os grupos de estímulos buscavam investigar se havia a perda do mapeamento

ortográfico e fonológico. Pode-se dizer que há perda de mapeamento ortográfico quando

prime e alvo apresentam diferenças quanto à marcação de acento gráfico, como ocorre

nos grupos (i) (e.g., actór – ACTOR) e (ii) (e.g., áctor – ACTOR) – o prime possui

marca gráfica, mas o alvo, não.19 A perda de mapeamento fonológico acontece quando o

prime apresenta um padrão acentual, indicado por meio da marca gráfica, divergente do

acento prosódico da palavra: por exemplo, no grupo (ii), o prime áctor exibe perda de

mapeamento fonológico, tendo em vista que o acento gráfico na primeira sílaba é

incongruente com o acento prosódico da palavra, que tem acento final. Observa-se,

neste caso, que há tanto perda de mapeamento fonológico como ortográfico. Dessa

maneira, os grupos (i) e (ii) contrastam em mapeamento fonológico, os grupos (i) e (iii)

em mapeamento ortográfico e os grupos (ii) e (iii) em mapeamento ortográfico e

fonológico.

Os estímulos consistiram em 120 palavras e 120 pseudopalavras dissílabas, com

acento último e penúltimo, as quais foram subdivididas em 6 listas. Nenhuma das

palavras utilizadas possuía marca gráfica, segundo as regras do sistema ortográfico do

espanhol. Os sujeitos recebiam estímulos dos três grupos. Os estímulos eram expostos

por meio de priming mascarado: uma máscara (e.g., #####) era apresentada por 500

milisegundos, seguida do prime escrito em letra minúscula, e depois de 33, 66, 100 ou

19 Em qualquer um dos grupos, o alvo nunca tinha acento gráfico.
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143 milisegundos de SOA,20 o alvo era exposto em letra maiúscula, em uma tarefa de

decisão lexical.21

Os resultados mostraram diferenças significativas entre os grupos (i) e (ii),

evidenciando que a perda de mapeamento fonológico afeta a leitura; e entre os grupos

(ii) e (iii), decorrente da perda de mapeamento fonológico e ortográfico. Os grupos (i) e

(iii), que contrastavam em mapeamento ortográfico, não apresentaram diferenças

significativas, o que, possivelmente, indica que a diferença encontrada entre os grupos

(ii) e (iii) decorre apenas da perda de mapeamento fonológico, e não de ortográfico.

Gutiérrez-Palma e Palmas-Reyes (2008) defendem, dessa maneira, que somente a perda

de mapeamento ortográfico não é suficiente para afetar a leitura. Para o SOA, os grupos

(ii) e (iii) demonstraram diferenças significativas apenas nos tempos maiores, 100 e 143

ms, revelando que o acento gráfico afeta a leitura somente com SOA longo.

A significância apenas do mapeamento fonológico sugere que a marca acentual

é uma pista fonológica, em vez de ortográfica, ainda que ambos os componentes sejam

relevantes na leitura. Os autores sugerem, por fim, que os modelos de reconhecimento

de palavras deveriam incorporar o acento como um código fonológico que é utilizado

no acesso lexical; e, ainda, que as unidades acentuais são parte integrante do

reconhecimento da palavra.

2.3.3 Holandês

O estudo de Schiller, Fikkert e Levelt (2004) investiga se informações acentuais

lexicais podem ser empregadas como prime em tarefas de produção no holandês.

Nesta língua, não há um consenso a respeito de como o acento é atribuído. Os

autores destacam duas vertentes centrais. A primeira assume que palavras dissílabas têm

acento inicial, salvo se a sílaba final for super pesada, isto é, possuir mais de dois

elementos na rima, VVC ou VCC – exceções a esses casos também são esperados,

como foREL ‘truta’, o qual teria a sílaba proeminente marcada no léxico

(TROMMELEN; ZONNEVELD, 1989; 1990; ZONNEVELD et al., 1999). A segunda

proposta, de Booij (1995), assume que os diferentes padrões acentuais decorrem de suas

21 Em tarefas de decisão lexical, o participante deve discriminar se o estímulo apresentado é uma palavra
ou uma não palavra.

20 SOA ou Stimulus-onset Asynchrony consiste em uma medida utilizada na psicologia experimental para
denotar o tempo de intervalo entre o início de apresentação de dois estímulos, no caso, entre prime e alvo.
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diferentes etimologias (leis históricas), de forma que é armazenado no léxico do falante

a origem da palavra, aplicando-se o acento correspondente a ela – por exemplo, acento

inicial para palavras alemãs, acento final para francesas etc.

O estudo valeu-se de tarefas de nomeação de imagens e investigou se: (i) o

padrão métrico da palavra poderia ser empregado como prime; e (ii) se havia uma

diferença entre padrões métricos derivados ou armazenados no léxico. Para tanto, o teste

compreendeu a exposição de imagens cujo nome tinha duas sílabas, com acento na

sílaba inicial ou final. Os primes, de modo semelhante, possuíam duas sílabas que se

alternavam em acento inicial ou final e, ainda, podiam ser semanticamente relacionadas

ou não relacionadas. Diferentes experimentos foram realizados com modificação do

tempo em que o prime era apresentado: antes, durante ou depois da exposição onset da

figura.

Os resultados dos quatro experimentos não indicaram efeitos de prime acentual,

contudo, constataram uma maior rapidez na nomeação de palavras com acento inicial do

que final. Tal facilidade pode decorrer do acento inicial ser o padrão default, sendo

necessário maior disponibilidade na memória do acento final, já que é um padrão pouco

frequente (entretanto, fazem-se necessárias mais investigações). Observou-se, ainda,

efeito de interferência semântica também na rapidez de acesso, evidenciando que os

primes eram processados e afetavam a latência de nomeação.

Em suma, Schiller, Fikkert e Levelt (2004) propõem que a computação do

acento regular é mais rápida do que a computação do irregular por ser metricamente

regular.

2.3.4 Grego

Expomos, nesta seção, dois estudos experimentais que investigam o

processamento acentual. O primeiro, base da presente pesquisa, analisou quais

informações são utilizadas como pistas para a atribuição do acento. O segundo avaliou

se as representações métricas estão ou não associadas às representações segmentais na

língua grega.
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2.3.4.1 Acento e Ortografia

O estudo de Protopapas et al. (2006), realizado por meio de tarefas de leitura de

palavras, investigou quais informações são utilizadas e aplicadas pelos falantes na

atribuição do acento no grego. Mais especificamente, os autores verificaram se os

indivíduos, ao lerem pseudopalavras sem marcação de diacrítico, ativariam e usariam

padrões métricos baseados nas palavras presentes no seu léxico mental, via analogia.

O grego marca a sílaba mais proeminente da palavra por meio de um diacrítico

em todos os vocábulos com mais de uma sílaba, independente da classe da palavra.

Segundo Protopapas et al. (2006), no grego, o acento é compreendido como uma

propriedade lexical. Isso porque pode variar de posição (entre as três últimas sílabas), é

imprevisível, contribui para a identidade lexical da palavra e pode ser afetado pela

morfologia, embora esta não seja determinante em todos os vocábulos.

No entanto, o fato de o diacrítico ser obrigatório em todas as palavras não faz

das informações ortográficas a fonte preferencial de atribuição acentual, uma vez que há

um custo computacional na decodificação do diacrítico e na construção da estrutura

métrica da palavra, a partir de sua sequência fonêmica. Outras informações, como a

lexical e um padrão default,22 podem ser utilizadas pelos falantes. A fim de investigar se

são essas as informações empregadas pelos falantes no grego e suas hierarquias,

Protopapas et al. (2006) realizaram dois experimentos com pseudopalavras. Estas

possibilitaram avaliar tanto o uso de informações ortográficas como lexicais, sem que

fosse preciso controlar a saliência dessas informações, tendo em vista que o uso de

palavras reais requer o controle ortográfico e da estrutura da palavra (padrão métrico),

por exemplo.

Os autores esperavam que as estratégias de leitura utilizadas na leitura de

palavras fossem as mesmas empregadas na leitura de pseudopalavras. Ou seja, se a

fonte ortográfica fosse eficiente, o acento seria atribuído de acordo com a marcação do

diacrítico; se o processo de atribuição acentual envolver o acesso lexical, padrões

métricos lexicais seriam ativados e recuperados. No caso das pseudopalavras, o acesso

lexical se daria da seguinte maneira:

22 Deve-se salientar que a concepção de acento default empregada por Protopapas et al. (2006) difere da
proposta de acento default de Cantoni (2013). Esta compreende, em outros termos, o acento default como
acento lexical; aquele, por sua vez, como um padrão acentual produtivo da língua e, por isso, aplicado
regularmente aos novos vocábulos.
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When a non-word resembles a word sufficiently (i.e. enough to activate the
lexical entry for the word), it will be stressed by analogy to the activated
word regardless of the position (or the existence) of the diacritic (…) When a
non-word does not activate any lexical items sufficiently, then the lexical
strategy will not apply and stress assignment failures should be observed
(PROTOPAPAS et al., 2006, p. 420).

Na ausência de informações lexicais e ortográficas (diacrítico), a atribuição

poderia ser aleatória ou ter preferência a uma sílaba específica, o que deveria levar ao

padrão default da língua, acento penúltimo (MALIKOUTI-DRACHMAN, 2002;

KAPPA, 2002 apud PROTOPAPAS et al., 2006). Para isso, dois experimentos foram

realizados.

O primeiro experimento testou a ativação dos padrões métricos por meio de

processos analógicos entre palavras reais e pseudopalavras, tendo como fator relevante a

frequência de ocorrência das palavras reais base. Para tanto, Protopapas et al. (2006)

criaram três grupos de estímulos: i. pseudopalavras que apresentavam similaridade

fonológica com palavras de alta frequência; ii. pseudopalavras criadas a partir de

palavras de alta frequência, mas que não exibiam semelhança fonológica com sua

palavra base; e iii. pseudopalavras que apresentavam similaridade fonológica com

palavras de baixa frequência.

O objetivo dos autores era contrastar tanto a similaridade fonológica, que

desencadeava a ativação lexical por analogia, como também o efeito de frequência, no

acesso e na rapidez da ativação lexical. Dessa maneira, fizeram as seguintes predições:

a. se o grupo (i) receber o mesmo padrão acentual da palavra base e o grupo (ii) não

seguir esse padrão, haverá evidência de que informações lexicais, via analogia,

contribuem para a atribuição acentual; b. se o grupo (i) receber uma maior proporção de

atribuições acentuais semelhante à palavra real se comparada ao grupo (iii), haverá

evidências de que a frequência lexical media a ativação lexical de forma gradual; e c.

qualquer tendência apresentada pelo grupo (ii), na ausência de informações lexicais e

ortográficas, indicará se há ou não um padrão acentual default.

O experimento foi realizado com 37 adolescentes, de idades entre 12 e 15 anos,

por meio de uma tarefa de leitura em voz alta. Os estímulos foram criados a partir de

palavras reais, de alta e de baixa frequência. A métrica utilizada na composição das

pseudopalavras com similaridade fonológica (grupos i e iii) consistiu na modificação de

um ou mais fonemas de uma palavra real, a partir de uma taxa de 1 a 3, em que cada

alteração de ponto ou de modo ou de vozeamento implicava em uma mudança (e.g., em

português, a modificação de caráter para carafer, em que há alteração de ponto e de
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modo, implica uma taxa de similaridade de nível 2). O grupo (ii), por sua vez, possuía

uma taxa de 5 a 10 modificações, a fim de tornar-se irreconhecível em relação à sua

base (e.g., de caráter para tacafer, há mudança de /k/ > /t/ = 1, /ɾ/ > /k/ = 3, /t/ > /f/ = 2,

o que resulta numa taxa de similaridade de nível 6). Após sua criação, todos os

estímulos foram submetidos a um pré-teste, em que 10 falantes indicavam a qual

palavra as pseudopalavras se assemelhavam. Se dois ou mais falantes associassem a

pseudopalavra a um vocábulo distinto da palavra base, o estímulo era descartado. Todos

os estímulos foram apresentados sem qualquer diacrítico, ainda que seu uso fosse

obrigatório segundo as regras ortográficas do grego.

Os resultados do primeiro experimento demonstraram comportamento

semelhante entre os grupos (i) e (iii) em relação à atribuição acentual da palavra base, o

predomínio de atribuições acentuais na penúltima sílaba no grupo (ii) e diferentes

comportamentos acentuais entre o grupo (i) e (ii). Esses resultados evidenciaram que

informações lexicais são acessadas e ativadas pelos falantes, por meio de processos

analógicos, na atribuição acentual na leitura de pseudopalavras. Na ausência de

informações lexicais, o padrão métrico default de acento penúltimo parece ser aplicado

em muitos casos, embora não possa ser possível afirmar quando ele é aplicado ou

quando outros fatores contribuem para a localização acentual. Além disso, não foram

atestados efeitos de frequência proveniente de uma ativação gradual dos estímulos

conforme a frequência da palavra base.

O segundo experimento contrastou o uso do diacrítico (informação ortográfica)

em relação à emergência de um padrão acentual default. Para isso, todos os estímulos

foram apresentados com diacrítico e foram criados através de sequências segmentais de

alta complexidade (encontros consonantais), a fim de potencializar as chances de que

erros de leitura pudessem ocorrer e de evitar a associação com vocábulos existentes (ou

seja, possíveis influências lexicais). O processamento inadequado do diacrítico era o

objeto de interesse da pesquisa, na medida em que ele traria indícios das estratégias

empregadas pelos falantes: uma tendência ao acento penúltimo, por exemplo,

evidenciaria a emergência do acento default.

De modo semelhante ao primeiro experimento, o teste foi realizado por meio de

tarefas de leitura em voz alta, com 33 adolescentes, de idade entre 12 e 15 anos. As

pseudopalavras foram criadas a partir de 72 palavras reais, que apresentavam de 1 a 3

encontros consonantais, derivadas de palavras reais com frequência de 0.1 a 741

ocorrências por milhão (ou seja, palavras de alta e de baixa frequência). Para evitar a
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semelhança com palavras reais, a métrica utilizada foi de 6 a 27 modificações fonêmicas

da palavra base, sendo também submetidas à avaliação de 10 falantes, os quais

deveriam indicar palavras que se assemelhavam a elas. Todas as pseudopalavras que

foram associadas a qualquer palavra real foram descartadas, resultando em 46

pseudopalavras. Estas foram apresentadas com o diacrítico na mesma posição da

palavra base.

Os resultados demonstraram que, embora tenha havido um grande número de

produções adequadas ao padrão acentual marcado pelo diacrítico, houve em torno de

17-18% de erros em direção ao acento penúltimo e 8% em direção aos padrões último e

antepenúltimo. Tais resultados confirmam que a sílaba penúltima é o padrão default da

língua grega, bem como trazem evidências de que o diacrítico não é empregado por

todos os falantes como fonte de informação para a determinação da localização do

acento, sendo necessárias informações lexicais ou outras para que haja a correta leitura

das palavras.

O estudo de Protopapas et al. (2006) traz evidências importantes a favor da

hipótese de que informações lexicais e sublexicais estão disponíveis e são ativadas em

tarefas de leitura de pseudopalavras em voz alta em grego. Embora esses resultados não

possam ser generalizados, já que os sistemas acentuais divergem de língua para língua,

eles podem ser base para a produção de estudos semelhantes em outras línguas, como

será realizado nesta pesquisa. A metodologia do primeiro experimento de Protopapas et

al. (2006) será a base para a realização também do nosso primeiro experimento, como

exposto no capítulo 5.

2.3.4.2 Priming acentual e segmental

Estudos diversos, baseados em paradigmas de priming, têm trazido evidências de

que as representações no léxico mental apresentam contraste de padrões acentuais. Com

o propósito de investigar a representação lexical do acento e sua ativação durante o

reconhecimento de palavras, Protopapas et al. (2016) buscaram analisar, através de 5

experimentos se o padrão acentual pode ser compreendido como uma representação

métrica associada à entrada lexical (de forma que elas são independentes de

representações segmentais – o acento seria uma pista prosódica que mapeia o léxico);

ou se as entradas lexicais apresentam especificações de propriedades prosódicas e
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segmentais relevantes ao acento que permitem o mapeamento com pistas do input

correspondente. Em outros termos, os autores investigaram se a representação do acento

no léxico mental envolvia apenas o template métrico [ʹσ σ] ou se havia especificações

segmentais (vogal alta [i]).

Os experimentos objetivavam mapear a ativação dos padrões acentuais em pares

prime-alvo com acento incongruente (padrões acentuais entre prime e alvo divergentes).

Para isso, incluíram, na tarefa experimental, pares de palavras e de pseudopalavras

prime-alvo, a fim de que efeitos de mapeamentos sublexicais pudessem ser observados.

Nos experimentos, prime e alvo compartilhavam a sílaba inicial com o objetivo de

retardar a inibição lexical decorrente de competição de onsets não mapeados e de

impossibilitar que efeitos de priming fossem atrelados ao mapeamento lexical. Além

disso, para investigar a natureza da representação do acento lexical, os autores

mapearam também prime-alvo em acento penúltimo e antepenúltimo, baseados na

hipótese de que o acento default não é especificado no léxico, mas computado por

processos sublexicais.

Os estímulos tinham três sílabas, com o mesmo número de letras23 e com a

mesma estrutura silábica, subdivididos em acento penúltimo e antepenúltimo,

morfologicamente não relacionados. Os autores controlaram diversos fatores, tais como

a frequência lexical, o log de frequência dos bigramas, o número de vizinhos

fonológicos e ortográficos, o número de vizinhos ortográficos de alta frequência e a

extensão dos vizinhos fonológicos. Os estímulos eram compostos por palavras e por

pseudopalavras, distribuídas em igual proporção nos grupos experimentais. Cada grupo

apresentava estímulos com palavra como prime e como alvo, com acento igual ou

diferente; a mesma distribuição foi realizada com as pseudopalavras. Utilizou-se SOA

longo de 250 milisegundos.24 Os experimentos foram realizados por meio de tarefas de

decisão lexical.

O experimento 1a testou se o prime visual facilitaria o processamento do alvo

auditivo quando havia mapeamento do acento (entre prime e alvo) em relação a quando

não havia. Os resultados demonstraram que não houve efeito de acento congruente, ou

seja, o priming com o mesmo padrão acentual não facilitou a discriminação da palavra.

Não houve também efeitos significativos para a posição do acento (penúltimo ou

antepenúltimo), tanto em termos de precisão como de latência, quer em palavras, quer

24 O SOA longo foi utilizado para que houvesse tempo suficiente do acento ser ativado.
23 As palavras e as pseudopalavras tinham, em média, 6.7 letras e 6.5 fonemas.
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em pseudopalavras. Tais resultados indicam que os padrões acentuais não foram

ativados ou não estavam disponíveis fora da entrada lexical, o que poderia ter sido

motivado pelo SOA longo, já que pode ter fornecido tempo suficiente para inibir os

competidores. O experimento 1b replica o experimento 1a com prime visual e alvo

auditivo apresentados simultaneamente, em vez de separados por 250 ms. Novamente

não houve efeitos significativos de acento congruente ou da posição do acento,

evidenciando a ausência de efeitos de priming acentual.

O experimento 2, por sua vez, com prime auditivo e alvo visual, testou se o

prime auditivo ativa o padrão acentual imediatamente, facilitando o alvo visual. Se o

acento for abstratamente representado, haverá efeitos de facilitação em primes

intermodais (auditivo e visual). Os resultados mais uma vez não se mostraram

significantes para acento congruente, apenas com efeito de significância marginal para a

posição do acento (maior precisão com acento penúltimo), o que corrobora a ausência

de efeitos de priming acentual. A fim de verificar se o efeito decorre dos estímulos

serem intermodais, o experimento 3 testou prime e alvo visuais e o experimento 4 prime

e alvo auditivos. Outra vez não foram atestados efeitos de acento congruente, mas, dessa

vez, verificou-se significância da posição do acento no experimento 3 (precisão do

acento penúltimo). O experimento 4, por sua vez, atestou efeitos marginais para acento

congruente e ausência de significância na posição do acento. Os resultados dos

experimentos 3 e 4 reforçam a conclusão de que frames métricos abstratos não estão

disponíveis no reconhecimento de palavras visuais e auditivas.

O experimento 5, por fim, verificou se efeitos de priming emergem quando há

mediação lexical. Isto é, investigou se o alvo visual poderia ser reconhecido mais

rapidamente quando o prime tivesse mapeamento das duas sílabas iniciais (segmental) e

do padrão acentual (prosódico) (e.g., prime /fila/) ou se o prime apresentava somente

mapeamento segmental (e.g., prime /fila/) quando tinha um vocábulo com alvo /filaʝe/.

Para evitar que o fragmento pudesse ser compreendido como uma palavra, ruídos no

final dos primes foram inseridos. Os resultados demonstraram efeitos de acento

congruente e de posição do acento, evidenciando efeitos de priming quando há

mapeamento prosódico e segmental, com mediação lexical.

Os experimentos, em suma, indicam que as representações métricas abstratas

não contribuem para o reconhecimento das palavras na língua grega. Os autores

sugerem três explicações possíveis para esses resultados:
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(a) a process-type account, according to which abstract stress representations
are operative in speech production but are not necessarily activated in word
recognition; (b) a representational account, according to which lexical stress
is an integral part of specific word representations in the mental lexicon and
is not represented as abstract metrical templates shared across words; and (c)
a task-specific account, according to which lexical decision with
onset-matched primes is not appropriate for revealing abstract stress
representations. These three accounts are not mutually exclusive
(PROTOPAPAS et al., 2016, p. 15).

2.3.5 Os estudos experimentais frente aos dados do português

Apresentamos, ao longo desta seção, cinco estudos experimentais que buscam

encontrar, por meio de metodologias experimentais diversas, pistas a respeito das

informações utilizadas no reconhecimento e no processamento do acento. O estudo de

Protopapas et al. (2006), sobre a língua grega, demonstra que o reconhecimento do

acento requer o acesso a diferentes informações. As informações lexicais, por exemplo,

são testadas através da similaridade entre palavras reais e pseudopalavras, a fim de

explicitar que a analogia pode desencadear o processamento de pseudopalavras na via

lexical (PINHEIRO, 1994). O padrão acentual de um vocábulo real, dessa maneira,

pode ser estendido a uma pseudopalavra.

Observamos, ainda, nos estudos de priming acentual, a complexidade de se

determinar a presença ou a ausência de efeitos de priming no acesso e no

reconhecimento das palavras. Além dos diferentes resultados, os experimentos também

divergem na língua analisada e na metodologia experimental desenvolvida, o que

dificulta a conclusão em relação aos efeitos de priming acentual e, principalmente, à

possível divisão entre o nível segmental e prosódico. De um lado, Gutiérrez-Palma e

Palmas-Reyes (2008) e Colombo e Zevin (2009) verificaram efeitos de priming acentual

no espanhol e no italiano, respectivamente, sugerindo, sobretudo o último, que há uma

separação entre o nível segmental e suprassegmental na representação mental. De outro

lado, o estudo de Protopapas et al. (2016) não atestou semelhante resultado no grego.25

Os efeitos de priming acentual não foram verificados quando havia somente

representações métricas, o que sugere a necessidade de informações segmentais e

prosódicas no acesso lexical.

25 Conclusões semelhantes também foram encontradas por Schiller, Fikkert e Levelt (2004) no holandês.
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Até o momento, não encontramos estudos semelhantes no português, em

qualquer uma de suas variedades. Este estudo, portanto, tem caráter inédito no sentido

de incluir a língua portuguesa no âmbito dos estudos de processamento de palavras,

bem como no sentido de trazer um olhar diferente até mesmo dos estudos acima citados,

tendo em vista que o nosso intuito não é buscar desenvolver um algoritmo que descreva

as regras ortográficas de atribuição acentual nem mesmo nos limitar aos fatores

relativos à escrita. Contudo, tentamos compreender, por meio de estudos experimentais,

quais informações são empregadas pelos falantes na atribuição acentual de

pseudopalavras; em que medida essas informações refletem padrões abstratos presentes

na gramática fonológica dos falantes; e de que maneira o acento pode ser empregado

para acesso lexical.

Para responder a essas questões, baseamo-nos nesses estudos experimentais,

sobretudo em suas metodologias – em especial ao de Protopapas et al. (2006) –, a fim

de buscar pistas de quais informações são utilizadas pelos falantes no processamento do

acento em português brasileiro.

2.4 Considerações Finais

No presente capítulo, apresentamos uma breve síntese de estudos e de modelos

teóricos que guiam este estudo tanto na concepção de língua adotada como em questões

metodológicas. No que se refere à concepção de língua adotada, assumimos que o uso

concreto da língua é fundamental para a construção das representações

linguísticas/fonológicas dos falantes, de modo que processos cognitivos gerais

(abstração, comparação e associação) permitem que padrões abstraídos sejam

acessados, processados e associados a novos vocábulos da língua. O acesso se daria

através de semelhanças segmentais que ativam padrões métricos. Conduzimos nossa

análise considerando a complexidade do componente fonológico, em detrimento de um

algoritmo categórico e determinístico, a fim de defender um modelo unificado de acento

que se vale de padrões abstraídos de suas línguas mães que são reproduzidos em

pseudopalavras.

Além disso, os modelos de processamento de palavras e os estudos

experimentais expostos ajudam-nos a tecer um olhar diferente em relação ao acento,

perspectiva essa ainda não empregada por nenhum estudo sobre o fenômeno em
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questão. Valemo-nos do Modelo de Dupla Rota para assumirmos que as palavras são

processadas de diferentes maneiras conforme o seu tipo. Com isso, admitimos, por

exemplo, que pseudopalavras devem ser lidas a partir de um processo de

codificação-decodificação grafema-fonema (pela via sublexical), o que conduziria ao

emprego das regras de atribuição de acento regular, na medida em que elas não

compõem o léxico fonológico dos falantes. Tal perspectiva permite-nos investigar se há,

de fato, essas regras ditas regulares. Há, entretanto, segundo Protopapas et al. (2006),

uma possibilidade de processar essas não palavras pela via lexical, caso haja analogia

entre uma palavra real e uma pseudopalavra através de associações fonológicas (por

similaridade fonológica). Neste caso, o acento seria atribuído lexicalmente; do

contrário, há processos apenas sublexicais. É exatamente nesta base do modelo que nos

inspiramos, a fim de propor, em consonância com os múltiplos fatores defendidos nesta

tese, que há também diferentes maneiras de acessar e de processar as pseudopalavras (e,

possivelmente, palavras novas e palavras estrangeiras).

A inspiração no Modelo de Dupla Rota não pressupõe aqui que todas as suas

premissas são compatíveis com a perspectiva de língua concebida nesta pesquisa, visto

que, por exemplo, o modelo postula um processamento serial, algo que é incompatível

com um modelo de uso e de exemplar. Valemo-nos, portanto, do Modelo de Dupla Via

apenas como inspiração para as diferentes maneiras de processar vocábulos (via lexical

e sublexical), abordagem essa que é utilizada também pelos estudos experimentais

citados. Apesar disso, não é possível ignorar que há conformidades entre ele e os

Modelos baseados no Uso, tendo em vista que ambos reconhecem processos de

similaridade fonológica e analogia, se pautam na extensão de um padrão a um novo

vocábulo, o que pode expressar produtividade e abstração de padrões, por exemplo.

No que se refere aos estudos de processamento de palavras, eles se mostram

relevantes na explanação de como pesquisas psicolinguísticas estão sendo realizadas em

diferentes línguas com o objetivo de investigar quais são as informações usadas pelos

falantes ao processarem o acento. Tais informações são, segundo Protopapas et al.

(2006), mais diversas do que se imagina, mesmo em sistemas linguísticos que se valem

de marcas ortográficas para codificar a sílaba mais proeminente, como o grego.

Baseamo-nos, nesses estudos, a fim de analisar: i. quais informações são empregadas

pelos falantes na atribuição acentual de pseudopalavras; ii. em que medida essas

informações refletem padrões abstratos presentes na gramática fonológica dos falantes;

e iii. se há uma relação entre informações segmentais e suprassegmentais no seu
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armazenamento. Ressalta-se, dessa forma, que o presente estudo tem caráter inédito

também no sentido de incluir a atribuição do acento primário em pseudopalavras a partir

de falantes de PB no âmbito dos estudos de processamento.
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3.

Objetivos e Hipóteses

A presente tese tem por objetivo investigar quais fatores influenciam a

atribuição do acento lexical em pseudopalavras, a partir da produção de falantes que têm

o PB como língua materna. Mais especificamente, buscamos avaliar como padrões

segmentais, silábicos e morfológicos interagem e se associam a padrões acentuais na

construção do acento lexical. Para realizar essa investigação, faz-se necessário o uso de

pseudopalavras como instrumento de análise, visto que, por elas não existirem na

língua, não apresentam representação lexical e, portanto, um padrão acentual conhecido

pelo falante. Embora possa parecer contraditório utilizar pseudopalavras que não têm

uso em uma pesquisa que parte de uma perspectiva de língua baseada no uso, tal decisão

justifica-se na medida em que nos permite mostrar se, de fato, as representações e as

abstrações propostas pelos Modelos baseados no Uso se fazem presentes na gramática

fonológica do falante (KEMMER; BARLOW, 1999; BYBEE, 2001; 2006). Isso porque,

se o uso da língua tem impacto nas representações linguísticas, promovendo abstrações

e a emergência de exemplares que expressam os padrões fonológicos presentes na

língua (a gramática fonológica), os falantes, através de processos cognitivos gerais

(como arraigamento, abstração, comparação, associação e composição), devem

replicá-los e estendê-los a novos vocábulos da língua, a pseudopalavras e a

estrangeirismos. Tal fato permitirá deduzir se as abstrações replicam padrões e

tendências presentes na língua ou se são aleatórias.

Esta pesquisa inspira-se na proposição do Modelo de Dupla Via (RASTLE;

COLTHEART, 2000; COLTHEART, 2005) de que há dois mecanismos de

processamento de palavras, a fim de propor que esses mecanismos se multiplicam em

diferentes níveis de representação. Para o Modelo de Dupla Via, palavras podem ser

processadas de modos distintos a depender do seu tipo (palavra real, familiar e não

familiar, e pseudopalavra). Há, assim, duas vias de processamento: a lexical e a

sublexical. A via lexical é responsável pela leitura de palavras reais familiares com

acesso direto ao léxico semântico, enquanto a via sublexical processa palavras reais não

familiares e pseudopalavras a partir da codificação-decodificação entre grafemas e

fonemas, e vice-versa. Salientamos que os dois mecanismos de processamento são

tomados apenas como inspiração para esta pesquisa, visto que, ao contrário do modelo,
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assumimos que há interação entre múltiplos fatores durante o processamento e a

abstração de padrões linguísticos que podem desencadear diferentes mecanismos de

processamento. Tal assunção se deve ao fato de que estudos de processamento, por

exemplo, têm postulado que palavras reais não familiares ou pseudopalavras podem ser

processadas lexicalmente ao serem associadas a palavras reais familiares, via analogia

(PROTOPAPAS et al., 2006). Se as pseudopalavras podem usar a rota lexical, o estudo

de Protopapas et al. (2006) consiste numa primeira evidência de que há outras maneiras

de processar (pseudo)palavras, que não decorrem meramente da aplicação de regras

(codificação-decodificação). Soma-se a ele estudos como o de Protopapas et al. (2006) e

de Grimani e Protopapas (2017) que evidenciam que, no grego, os falantes se valem de

informações lexicais e não lexicais para atribuir acento, mesmo em uma língua em que

todos os vocábulos recebem acento gráfico. Segundo Grimani e Protopapas (2017), as

informações acessadas pelos falantes podem estar associadas à sequência de letras finais

probabilisticamente, e não somente à acentuação morfológica. Para os autores, as pistas

probabilísticas emergem da experiência e do conhecimento do falante de sua língua. O

processamento, segundo esses estudos, envolve mais do que duas rotas categóricas, mas

sofre interferência do conhecimento e da experiência do falante, aspecto central para a

presente pesquisa.

Esta tese tem como base teórica os Modelos de Uso e de Exemplares

(KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001; 2006;

2010; PIERREHUMBERT, 2001). Através deles, propomos uma nova perspectiva de

análise para o acento em português a partir de investigações realizadas com

pseudopalavras. Defendemos que abstrações e generalizações que emergem do uso

possibilitam a formação da gramática acentual. Esta não é somente determinada pela

morfologia ou pela sílaba final da palavra, mas por múltiplos fatores que compõem as

representações linguísticas. É preciso destacar que uma proposta baseada em múltiplos

fatores não se baseia na ideia de que tudo é possível ou permitido; ao contrário disso, o

fato de haver abstrações e generalizações mostra que há uma auto-organização,

condições de boa ou má formação na língua. Por exemplo, o fato de só termos três

padrões acentuais no português faz com que somente eles sejam generalizados, e não

outros. O fato do PB não permitir consoantes oclusivas em coda faz com que elas não

sejam abstraídas e generalizadas como um padrão segmental possível da língua. As

representações linguísticas, dessa forma, como propõe os modelos de uso, são formadas

por meio de conexões fonológicas e semânticas, que propiciam a emergência de
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conexões morfológicas, dando complexidade e dinamicidade ao sistema linguístico.

Diante da impossibilidade de mapear todas as variáveis, definimos os seguintes fatores

como escopo da presente pesquisa:

i. sílaba final;

ii. similaridade fonológica;

iii. morfemas derivacionais;

iv. frequência de ocorrência de itens lexicais; e

v. frequência de tipo de sequências fonológicas.

A seleção desses fatores deve-se ao fato de que eles são as principais variáveis

apontadas na literatura como relevantes para a determinação do acento em PB (BISOL,

1994; LEE, 1995; CAGLIARI, 1999; MAGALHÃES, 2004; WETZELS, 2007;

CANTONI, 2013; BENEVIDES, 2017).

Partimos, também, da proposta multirrepresentacional para o acento primário em

PB de Cantoni (2013), que é a proposta mais recente e que compartilha a mesma

perspectiva teórica que esta pesquisa. Para a autora, o acento é lexical por ser atrelado à

palavra, sendo ainda determinado pela morfologia, que é considerado o novo atrator1 da

língua. É proposto pela autora que padrões são abstraídos e constroem representações

linguísticas que podem ser replicadas a novos vocábulos. É preciso destacar a

consonância da proposta da autora com a hipótese de desenvolvimento dos sistemas

acentuais de Bybee et al. (1998), segundo os quais há uma tendência diacrônica nas

línguas naturais de que o acento demarcativo se desenvolva para a acento morfológico

e/ou lexical, em decorrência de processos segmentais que atingem a língua ao longo do

tempo, fazendo com que a previsibilidade seja perdida.

Assumimos, desse modo, a proposta de Cantoni e de desenvolvimento dos

sistemas acentuais de Bybee et al. (1998) como ponto inicial desta pesquisa. Além

disso, avançamos, no sentido de mostrar, por meio de evidências empíricas, que há

padrões generalizados que foram abstraídos a partir do uso que podem, e são, replicados

e estendidos a novos vocábulos, por diferentes mecanismos de processamento. Esta

pesquisa busca, portanto, propor uma análise para o acento primário em português que

incorpore todos os padrões acentuais, produtivos e menos produtivos, como parte da

1 Relembrando: atratores “são meramente estados que ocorrem com grande frequência, enquanto outros
estados, embora plenamente possíveis, simplesmente não ocorrem” (FLEISCHER, 2011, p. 75).
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gramática fonológica do falante, sem se valer de mecanismos de excepcionalidade. Para

isso, buscamos evidências no processo de atribuição de acento primário em

pseudopalavras.

A partir dessas considerações, duas hipóteses gerais orientam esta pesquisa:

i. Múltiplos fatores contribuem para a atribuição do acento primário em

português;

a. Se dois ou mais fatores investigados nesta pesquisa forem apontados pela

estatística e por nossas análises como atuantes na localização do acento,

é possível assumir a hipótese em investigação;

b. Descartamos a hipótese em investigação se houver um único fator

desencadeador do acento, sendo a sílaba final da palavra e a morfologia

os fatores mais cotados para isso, diante das propostas expostas na

literatura da área; ou ainda, se a atribuição acentual se der de forma

aleatória (sem qualquer tendência), o que seria indicada por percentuais

próximos a 50% (que indicarão a aleatoriedade do processo).

ii. Padrões fonológicos/acentuais que emergem das representações linguísticas

do PB são replicados a novos vocábulos, a partir de processos cognitivos gerais

e de instâncias de uso;

a. Se as produções acentuais nas pseudopalavras mostrarem as mesmas

tendências que se mostram presentes na gramática fonológica do falante

para uma determinada sequência fonológica/morfológica, é possível

assumir a hipótese em investigação;

b. Descartamos a hipótese em investigação se as produções acentuais nas

pseudopalavras seguirem um único padrão acentual; ou se as tendências

de acentuação aplicadas pelos falantes forem contrárias aos padrões

encontrados no léxico do PB, isto é, na gramática fonológica do falante;

ou ainda, se os falantes apresentarem o mesmo comportamento de

produção, visto que, ao terem inputs diversos ao longo da vida, cada

variável apresenta um peso diferente entre os falantes.

Para que tais hipóteses sejam testadas, realizamos dois estudos experimentais

que isolam e avaliam os múltiplos fatores selecionados nesta pesquisa, como dito, a
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sílaba final da palavra, a similaridade fonológica, os morfemas sufixais, a frequência de

ocorrência do item lexical e a frequência de tipo das sequências fonológicas. Justifica-se

a seleção dessas variáveis apenas pela recorrência com que elas são descritas na

literatura como relevantes para o fenômeno em estudo – do contrário, outras poderiam

ter sido selecionadas. A seleção dessas variáveis também se mostra relevante para

investigarmos, à luz dos modelos de processamento de palavras, se as diferentes

maneiras com que as palavras são processadas afetam, em alguma medida, a maneira

com que o acento é atribuído. Assumimos o Modelo de Dupla Via como inspiração para

propor mais de duas vias de processamento.

No primeiro experimento, investigamos se a similaridade fonológica entre

pseudopalavras e palavras reais poderia desencadear processos analógicos, de forma que

o acento seja atribuído por meio da extensão do padrão acentual da palavra real às

pseudopalavras, o que configuraria um processamento lexical, e não sublexical como é

esperado para pseudopalavras. Além disso, analisamos se a frequência de ocorrência

mediaria o acesso lexical, desencadeando mais processos analógicos a partir da robustez

das conexões fonológicas, visto que palavras mais frequentes têm conexões mais fortes

e robustas (BYBEE, 2001; 2006). A sílaba final da palavra, por fim, também foi

incluída na análise tanto como forma de restringir o escopo de investigação (apenas

palavras trissílabas CV-CV-CV e CV-CV-CVC) quanto como uma maneira de contrastar

nosso estudo com as propostas métricas (BISOL, 1994; MAGALHÃES, 2004;

WETZELS, 2007). As hipóteses específicas deste estudo experimental podem ser

conferidas em detalhes no capítulo 5.

No segundo experimento, verificamos se a morfologia derivacional mostra-se

importante para a localização acentual, de forma que possa ser reconhecida como um

dos fatores motivadores do acento. Ademais, observamos se os falantes reproduzem os

padrões produtivos de sequências fonológicas, tônicas ou átonas, que estão presentes em

sua gramática, em palavras inventadas, com o propósito de evidenciar se a recorrência

de um padrão presente no léxico pode determinar sua maior ou sua menor recorrência

ao ser estendido a uma pseudopalavra. A sílaba final da palavra é novamente

considerada como forma de restringir o tamanho das pseudopalavras investigadas e,

principalmente, com o objetivo de avaliar a neutralidade ou não que sequências

segmentais exercem na localização do acento. Para tanto, utilizamos a pseudopalavra

preenchida por sequências segmentais aleatórias, o que nos permitirá observar se o

português é, de fato, sensível ao peso silábico. Ou seja, se apenas a sílaba final for
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relevante, as atribuições serão categóricas seguindo as previsões dos modelos métricos

(BISOL, 1994; MAGALHÃES, 2004; WETZELS, 2007). As hipóteses específicas

deste estudo experimental podem ser conferidas no capítulo 6.
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4.

Metodologia Geral

Com o propósito de cumprir os objetivos e responder às questões aventadas

nesta pesquisa, a presente pesquisa valeu-se de dois testes experimentais. Expomos,

neste capítulo, as decisões metodológicas adotadas que são comuns aos dois desenhos

experimentais, visto que as especificidades de cada qual são expostas nos capítulos 5 e

6. Iniciamos, na seção 4.1, com a exposição do protocolo de autorização do Comitê de

Ética em Pesquisa; em sequência, apresentamos, na seção 4.2, uma breve discussão a

respeito do papel da ortografia junto ao acento e justificamos a escolha do método

experimental adotado por esta pesquisa; na seção 4.3, explicitamos, de forma sucinta, o

desenho experimental, que será detalhado nos capítulos específicos; por fim, nas seções

4.4 e 4.5, apresentamos o método de codificação da variável dependente e de análise

dos dados, respectivamente.

4.1 Comitê de Ética em Pesquisa

Esta pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com

Seres Humanos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São

Paulo (EACH/USP), sob o título O processamento acentual no português brasileiro,

processo nº 3.332.409. Todos os participantes tiveram seus direitos resguardados, foram

voluntários e têm suas identidades preservadas em todas as fases da presente pesquisa.

4.2 A questão da ortografia

O sistema ortográfico da língua portuguesa caracteriza-se como um sistema

alfabético, que objetiva codificar os fonemas da língua por meio de letras e de sinais

diacríticos (ou notações léxicas) (CEGALLA, 2008; CUNHA; CINTRA, 2008;

FAYOL, 2014; CAGLIARI, 2015).

Embora o princípio do sistema alfabético baseie-se na correspondência unívoca

entre letra e som, o sistema de escrita do português não é tão fiel a tal princípio, já que
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alguns fonemas da língua podem ser representados com diferentes grafemas, como [z]

em casa, exame, felizmente ou [ʃ] em xícara, chácara, shampoo, bem como uma

mesma letra pode representar diferentes fonemas, como x em e[z]ame, [ʃ]ícara,

tóra[kis], e[s]pectativa. Tendo em vista que o foco de nossa pesquisa é o acento, não

entraremos nos pormenores de tal questão,1 voltando-nos para o que a gramática

normativa denomina de notações léxicas. Estas correspondem, segundo Cunha e Cintra

(2008, p. 78), a sinais auxiliares que têm a função de indicar aos falantes a “pronúncia

exata da palavra”, os quais compreendem o acento, o til, a trema, o apóstrofo, a cedilha

e o hífen. Restringindo-nos ao acento gráfico, chamamos a atenção que eles, quando

utilizados para marcar a sílaba mais proeminente do vocábulo, podem ser de dois tipos:

agudo ( ´ ) e circunflexo ( ^ ), assinalando os diferentes timbres das vogais.

Observa-se que, em português, nem todas as palavras são marcadas com

diacrítico. Aos diacríticos acentuais, reservam-se algumas regras que estabelecem em

quais contextos eles devem ser empregados. Sinteticamente, usa-se acento gráfico em:

monossílabos e oxítonos terminados em –a, -e, -o (e.g. pá, cajá, pé, jacaré, pó, avô) e

em ditongos –ei, -eu, -oi (e.g. papéis, céu, chapéu, dói, herói); oxítonos terminados em

–em (-ens) (e.g. ninguém, parabéns); paroxítonos terminados em –r, -u, -x, -i, -n, -l, -ps,

-ã e ditongos orais e nasais (e.g. caráter, bônus, tórax, cáqui, hífen, ágil, bíceps, ímã,

história, órgão); e em todos os vocábulos proparoxítonos (e.g. público, lâmina, fôlego).

Ainda, há casos especiais como os hiatos -i e -u, que são marcados graficamente quando

compõem uma sílaba independente ou quando seguidos de -s (e.g. saída, baú, Luís,

país), exceto quando a sílaba seguinte inicia com -nh- (e.g., rainha, bainha); a ênclise e

a mesóclise de pronomes átonos com formas verbais (e.g. dá-lo¸trá-lo-ás), dentre outros

casos mais específicos.

É interessante notar que as regras expostas acima de marcação do acento gráfico

correspondem ao que a literatura linguística denomina de casos marcados, isto é, os

padrões denominados irregulares ou menos recorrentes na língua (BISOL, 1994; LEE,

1995). Dessa maneira, o diacrítico atua no sistema de escrita do português como uma

espécie de alerta aos falantes de que a palavra a ser lida não apresenta o acento tido

como regular (o que quer que regular signifique, sendo este exatamente o tema desta

pesquisa). Ao exercer essa função, a marca gráfica torna-se determinante da localização

acentual, seja na sua presença, seja na sua ausência (e.g. sábia, sabia, sabiá). É esse fato

que faz da ortografia uma questão problemática para a presente pesquisa, tendo em vista

1 Para mais informações, confira Fayol (2014), Silva (2015) e Benevides (2019).
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que a tarefa selecionada para a elicitação dos estímulos deve considerar os possíveis

efeitos da ortografia.

A literatura a respeito do acesso e do uso de informações ortográficas em tarefas

experimentais é controversa, especificamente quanto aos efeitos do acento. Seidenberg e

Tanenhaus (1979) investigaram o papel da ortografia na detecção de rimas no

reconhecimento de palavras auditivas e visuais na língua inglesa, por meio de tarefas de

priming. O estudo contrastou pares de prime-alvo ortograficamente similares, como

pie-tie, com pares de prime-alvo ortograficamente dissimilares, como rye-tie, a fim de

observar se os sujeitos apresentavam diferentes latências na detecção das rimas –

esperava-se que rimas dissimilares tivessem maior latência. Os autores constataram que,

tanto na condição visual como na auditiva, as rimas com ortografia similar eram

detectadas mais rapidamente do que as com ortografia dissimilar. Esses resultados

indicam que o código ortográfico está disponível e é empregado pelos falantes no

processamento das palavras (auditivas e visuais), podendo estar armazenado juntamente

com os códigos fonológico e semântico.

De modo semelhante, Castro e Morais (não publicado apud MORAIS et al.,

1998) investigaram a influência da ortografia no reconhecimento lexical de falantes do

português europeu letrados e iletrados em tarefas de fusão fonológica. Especificamente,

observaram se falantes portugueses letrados e não letrados faziam fusões fonológicas

em pares de palavras cuja fusão apresentava consistência ortográfica (e.g., cara-lara

buscando a fusão para clara) e pares com inconsistência ortográfica (e.g., liz-fiz para

feliz, que contém um /ʃ/ e a pronúncia é /fliʒ/).2 Castro e Morais observaram que,

quando havia consistência ortográfica, a fusão fonológica ocorreria nos dois grupos de

falantes; contudo, quando havia inconsistência ortográfica, apenas os falantes iletrados

realizavam fusão fonológica, com semelhantes taxas à condição de consistência

ortográfica. Esses resultados indicam que o conhecimento ortográfico dos falantes

letrados inibe a fusão fonológica, o que sugere, segundo os autores, que o acesso lexical

não decorre apenas de informações morfofonêmicas, mas também perpassa por

representações ortográficas.

2 Ressaltamos que, por não haver uma apresentação detalhada do estudo de Castro e Morais em Morais et
al. (1998), não é possível depreender se houve ou não inversão na ordem dos estímulos a serem fundidos
na condição de inconsistência ortográfica. Os dados são reportados aqui como foram apresentados por
Morais et al. (1998).
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Esses estudos são consonantes com o estudo de Flanigan (1979 apud

SEIDENBERG; TANENHAUS, 1979) que testou o efeito Stroop3 em testes de priming,

com prime auditivo e alvo visual escrito em diferentes cores. O objetivo do autor era

verificar se o alvo (e.g. dead) apresentava diferentes latências em decorrência do

mapeamento fonológico e/ou ortográfico. Para tanto, quatro tipos de primes foram

utilizados: i. prime não-relacionado nem pela ortografia nem pela fonologia (e.g., cat);

ii. prime fonologicamente similar (e.g. bed); iii. prime ortograficamente similar (e.g.

bead); e iv. prime similar fonológica e ortograficamente (e.g head). Os resultados

demonstraram melhores taxas de latência na nomeação de cor quando o prime era não

relacionado, com significantes interferências dos demais primes, em que o mapeamento

fonológico-ortográfico era o mais influente, seguido do fonológico e do ortográfico. A

influência do mapeamento fonológico e/ou ortográfico sugere que a codificação da

palavra falada facilita o reconhecimento de palavras similares, fato que dificultou a

nomeação da cor quando a palavra era escrita. A partir desses resultados, Flanigan

defende que o acesso à informação ortográfica pode ocorrer sem efeitos conscientes do

falante, asserção essa compatível com os efeitos e predições de Stroop (1935) de que as

informações ortográficas estão automaticamente disponíveis.

Note que os resultados até aqui são concordes no sentido de que há efeitos

ortográficos inconscientes. Entretanto, no âmbito acentual, os estudos não são

consensuais. Por um lado, o estudo de Kelly, Morris e Verrekia (1998) examinou o

papel de pistas ortográficas para a atribuição de acento em tarefas de nomeação e de

identificação de palavras no inglês. Os autores observaram que, embora a língua inglesa

não apresente marca gráfica que codifique o acento, os falantes utilizam pistas

segmentais/ortográficas, a fim de determinar a tonicidade do vocábulo. Isso porque os

indivíduos atribuem acento iâmbico mais frequentemente a palavras com mais letras em

posição final (e.g., discuss, roulette, dinette) e acento trocaico em palavras com menos

informações grafêmicas (e.g., discus, comet, sonnet). Observa-se, com isso, que os

falantes usam a ortografia não só para determinar a representação fonêmica, mas

também o padrão acentual.

3 O efeito Stroop refere-se ao aumento do tempo de reação de uma tarefa decorrente da influência de
efeitos ortográficos. Um exemplo clássico pode ser visualizado em paradigmas de nomeação de cores, em
que uma palavra como vermelho, azul ou preto é apresentada ao indivíduo escrita em uma cor diferente
do significado da palavra, por exemplo, VERMELHO. A incompatibilidade entre a cor escrita e o
significado da palavra provoca um retardo no processamento, o que aumenta o tempo de reação na tarefa
de nomeação da cor em que a palavra foi escrita. Este efeito é utilizado como evidência para o acesso
inconsciente à ortografia.
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Por outro lado, Protopapas et al. (2006), conforme apresentado na seção 2.4 do

capítulo 2, chegaram a conclusões diferentes. Eles investigaram quais informações eram

utilizadas e aplicadas pelos falantes na atribuição do acento no grego. Para tanto,

realizaram dois experimentos que contrastaram os estímulos quanto a presença e a

ausência de acento gráfico – vale relembrar que na língua grega todas as palavras têm

acento gráfico. Sinteticamente, os resultados demonstraram que o diacrítico não é

empregado como fonte principal de informação para a determinação da localização do

acento, sendo necessárias informações lexicais ou outras para que haja a correta leitura

das palavras. De modo semelhante, os resultados de Gutiérrez-Palma e Palmas-Reyes

(2008), exposto na seção 2.2.2 do capítulo 2, encontraram efeitos ortográficos apenas

em SOAs4 longos (100 e 143ms), em tarefas de prime e alvo que contrastavam

mapeamento ortográfico e fonológico. Segundo os autores, a marca acentual é uma pista

fonológica, em vez de ortográfica, ainda que ambos os componentes sejam relevantes na

leitura.

Em síntese, esses estudos demonstram que as informações ortográficas são parte

integrante do processamento de palavras de falantes letrados, sendo que tal fato

independente de suas consciências e da modalidade de apresentação dos estímulos, seja

auditivo, seja visual. Entretanto, os estudos que lidam com o acento são ambíguos

quanto ao seu efeito, visto que os falantes do inglês, segundo Kelly, Morris e Verrekia

(1998), se valem de pistas segmentais, relativas à quantidade de letras, para determinar a

sílaba mais proeminente do vocábulo. Em contrapartida, o estudo de Protopapas et al.

(2006), na língua grega, indica que a fonte ortográfica não é o fator central para

determinar a posição acentual, já que informações lexicais também são acessadas. Além

disso, Gutiérrez-Palma e Palmas-Reyes (2008), no espanhol, constataram que o

diacrítico foi utilizado pelos falantes apenas quando havia um tempo maior de

processamento entre prime e alvo. A ausência de consonância entre esses estudos

decorre, possivelmente, da diferença apresentada quanto aos sistemas de escrita, uma

vez que a língua inglesa não faz uso de diacrítico, enquanto que o grego e o espanhol

fazem. Apesar do português fazer uso de diacrítico acentual, ele ainda exibe um

comportamento peculiar (semelhante ao espanhol), por utilizar a marca gráfica em

apenas alguns vocábulos, fato esse que traz mais problemáticas para o tema.

4 Relembrando: SOA ou Stimulus-onset Asynchrony consiste em uma medida utilizada na psicologia
experimental para denotar o tempo de intervalo entre o início de apresentação de dois estímulos, no caso,
entre prime e alvo.
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Diante da controvérsia a respeito da influência do diacrítico acentual, fizemos

alguns estudos a fim de verificar qual é o seu papel no português. Para maior clareza,

apresentamo-los nas próximas seções.

4.2.1 Leitura de texto com e sem diacrítico acentual

Em um estudo não publicado, realizado durante o projeto de iniciação científica,

analisamos a produção de pseudopalavras a partir de uma tarefa de leitura de um texto.

A história trazia a narrativa Reinado Estranho, que ganhou esse nome justamente em

decorrência da inserção de pseudopalavras e se assemelhava a um conto de fadas

(autoria própria). O texto era composto por cinco pseudopalavras, repetidas três vezes,

cada qual com diferentes indicações de tonicidade. A indicação da sílaba proeminente

se dava a partir do uso do diacrítico de acento em diferentes posições na palavra:

tesnardem, tésnardem e tesnardém, por exemplo. Havia, ainda, quatro pseudopalavras

repetidas duas vezes com acento paroxítono (sem diacrítico) e oxítono ou proparoxítono

(com diacrítico): rapeto e rápeto, por exemplo. Inserimos, ainda, 27 pseudopalavras

sem qualquer marca gráfica: cadaspor, teduca, mabiulu, tenesco etc. O objetivo do

experimento era verificar se os falantes atribuíam tonicidade conforme a indicação da

ortografia, sobretudo naquelas que tinham a marca gráfica. Observamos a consciência

do falante em relação à função do diacrítico a partir da correspondência ou não entre

marcação ortográfica e tonicidade atribuída por ele às pseudopalavras. O estudo contou

com a participação de 34 falantes, homens e mulheres, de três faixas etárias,

estratificados em dois níveis de escolaridade: até Ensino Médio e Ensino Superior

completo ou cursando.

Os resultados gerais são expostos na Tabela 4.1. Nela, apresentamos os padrões

de tonicidade obtidos nas respostas dos participantes (tonicidade de produção),

conforme a tonicidade da palavra alvo, separando os valores por pseudopalavras com e

sem diacrítico. Esta subdivisão se mostra necessária, visto que assumimos que a marca

gráfica é uma informação mais explícita da sílaba mais proeminente da palavra, ao

passo que a ausência do acento gráfico seria uma forma mais “neutra” de exposição dos

estímulos.
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Tabela 4.1: Frequência e proporção de atribuição acentual por tonicidade indicada pela

ortografia, subdivididas em com e sem diacrítico.

Marca Gráfica Tonicidade pela
Ortografia

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Sem diacrítico

Oxítona 361
(28,6%)

88
(7%)

7
(0,6%)

Paroxítona 40
(3,2%)

750
(59,4%)

17
(1,3%)

Proparoxítona 0
(0%)

0 (0%) 0
(0%)

Com diacrítico

Oxítona 87
(17,8%)

86
(17,6%)

1
(0,2%)

Paroxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Proparoxítona 70
(14,3%)

165
(33,7%)

81
(16,5%)

Observe, na Tabela 4.1, que somente 34,3% das ocorrências (17,8% de oxítonas

+ 16,5% de proparoxítonas) foram produzidas de acordo com a marcação ortográfica,

naquelas pseudopalavras que possuíam diacrítico acentual.5 Em contrapartida, 88% das

ocorrências foram produzidas seguindo a tonicidade indicada pela ortografia, naquelas

pseudopalavras que não eram escritas com diacrítico acentual. Perceba que, neste último

caso, não conseguimos, de fato, compreender se os falantes estão seguindo as pistas

ortográficas ou se estão meramente seguindo os padrões acentuais da língua – isso,

claro, se for possível concebê-los separadamente.

Um possível indício de que os falantes estão seguindo o padrão da língua pode

ser visualizado nos dados expostos na Tabela 4.2. Há predominância de acento

paroxítono (67%), seguido de oxítono (34,6%) e, por fim, de proparoxítono (6,3%),

resultados esses que são semelhantes à distribuição da língua portuguesa.6 Quando se

observa a distribuição por sílaba final, nota-se que pseudopalavras terminadas em CVC

6 Dados de Viaro e Guimarães-Filho (2007) indicam a seguinte distribuição acentual no português: 62%
de paroxítonas, 5% de oxítonas, 12% de proparoxítonas, 0,4% de acento pré-antepenúltimo e de 0,3% a
0,5% de monossílabos.

5 Destaca-se, aqui, uma falha metodológica deste estudo: os dados zerados de paroxítonas com diacrítico
decorrem de não termos incluído nenhuma pseudopalavra paroxítona com diacrítico, o que nos
impossibilita de tecer uma análise mais aprofundada.
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ou CVV são majoritariamente oxítonas (80% e 76,2%, respectivamente) e CV ou CVS

são paroxítonas (91,4% e 87%, respectivamente).

Tabela 4.2: Frequência e proporção de tonicidade por sílaba final da palavra.

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

CV 139
(17,6%)

722
(91,4%)

55
(7%)

790
(49,6%)

CVC 252
(80%)

52
(16,5%)

11
(3,5%)

315
(19,8%)

CVS7 29
(9,2%)

274
(87%)

12
(3,8%)

315
(19,8%)

CVV 131
(76,2%)

18
(10,5%)

23
(13,4%)

172
(10,8%)

Total 551
(34,6%)

1.066
(67%)

101
(6,3%)

1.592
(100%)

É possível que o leitor esteja se questionando se a consciência da marca gráfica

não é determinada pelo nível de escolaridade dos falantes, isto é, indivíduos com

maiores níveis de escolaridade têm mais consciência das normas ortográficas e,

portanto, da acentuação gráfica. Para verificar tal fato, apresentamos, na Tabela 4.3, a

frequência e a proporção de tonicidade por tonicidade indicada pela ortografia, por

marca gráfica e por nível de escolaridade.

7 CVS indica que o último segmento da pseudopalavra era preenchido por [s]. Fizemos essa distinção na
exposição dos resultados, visto que os morfemas flexionais, em geral, não interferem na atribuição de
tonicidade. Desse modo, se os colocássemos como CVC, poderíamos mascarar os resultados.
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Tabela 4.3: Frequência e proporção de atribuição acentual por tonicidade indicada pela

ortografia, subdivididas em com e sem diacrítico e em nível de escolaridade.

Escolaridade Marca
Gráfica

Tonicidade pela
Ortografia

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

até Ensino
Médio

Sem
diacrítico

Oxítona 174
(76,3%)

50
(21,9%)

4
(1,8%)

228
(100%)

Paroxítona 18
(4,4%)

379
(93,3%)

9
(2,2%)

406
(100%)

Proparoxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Com
diacrítico

Oxítona 31
(36,5%)

54
(63,5%)

0
(0%)

85
(100%)

Paroxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Proparoxítona 44
(28,2%)

94
(60,3%)

18
(11,5%)

156
(100%)

Ensino
Superior

cursando ou
completo

Sem
diacrítico

Oxítona 187
(83,1%)

38
(16,9%)

3
(1,3%)

225
(100%)

Paroxítona 22
(5,5%)

371
(92,5%)

8
(2%)

401
(100%)

Proparoxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Com
diacrítico

Oxítona 56
(62,9%)

32
(36%)

1
(1,1%)

89
(100%)

Paroxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Proparoxítona 26
(16,3%)

71
(44,4%)

63
(39,4%)

160
(100%)

Note que os falantes com Ensino Superior completo ou incompleto e com Ensino

Médio apresentam taxas semelhantes de atribuição acentual quando a pseudopalavra

não apresenta diacrítico: respectivamente, 83,1% x 76,3% para oxítonas e 92,5% x

93,3% de paroxítonas quando a escrita da pseudopalavra indicava essas mesmas

tonicidades. Os resultados, entretanto, divergem quando observamos a influência da

marca gráfica: 36,5% x 62,9% de oxítonas e 11,5% x 39,4% de proparoxítonas,
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respectivamente, para falantes com até Ensino Médio e com Ensino Superior cursando

ou completo, quando a escrita indicava essas tonicidades. A divergência entre os grupos

indica que alguns falantes letrados utilizam a marca gráfica para atribuir tonicidade ao

vocábulo. Apesar disso, não é possível afirmar que ela é a fonte única ou mesmo

principal. Observe que obtivemos, em média, 1,7% e 2% de produções proparoxítonas

no grupo de pseudopalavras que não apresentavam diacrítico, respectivamente, para

falantes com até Ensino Médio e com Ensino Superior cursando ou completo. Ou seja,

apesar das proparoxítonas sempre requererem acento gráfico, esse padrão acentual

emergiu mesmo sem a marca gráfica. Tal fato traz indícios de que a ortografia não é a

única fonte de informação para a atribuição de tonicidade, resultado semelhante ao

encontrado por Protopapas et al. (2006) no grego. Estudos mais aprofundados precisam

ser feitos sobre esse assunto.

Destaca-se que a semelhança de resultados entre os grupos de falantes com

diferentes níveis de escolaridade, no que se refere ao conjunto de pseudopalavras que

não apresentavam diacrítico, demonstra também que a ausência da marca gráfica é uma

forma mais neutra de minimizar os conhecimentos ortográficos.

4.2.2 Uso de imagens como forma de elicitação das pseudopalavras

Benevides (2017), em sua pesquisa de mestrado, que investigou o papel da

frequência de tipo de sequências fonológicas em pseudopalavras, valeu-se da exposição

de imagens como forma de elicitar as pseudopalavras para driblar a ortografia. A

elicitação por imagens consistia na apresentação de três imagens, em que era requerido

aos falantes a extração da primeira sílaba de cada uma das palavras que nomeava a

imagem: [si] de cigarro, [ta] de tatuagem e [ba] de bateria, por exemplo. Ao término da

exibição das imagens, uma por slide, uma sequência sonora com a seguinte informação

era exposta: “Qual palavra foi formada?”. Neste momento, o falante deveria unir as

sequências silábicas e produzir o vocábulo formado: [sitaba], conferindo uma sílaba

proeminente a ele.

Para além dos resultados específicos do estudo, a autora obteve, em um estudo

que não utilizou ortografia, 24,8% de produções paroxítonas em pseudopalavras
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terminadas em CVC.8 O uso de imagens, entretanto, além de triplicar o tempo de

realização da tarefa experimental, induziu os falantes a realizarem recortes e

processamentos apenas no nível silábico, segundo a autora. Este mostra-se uma

problemática para a presente pesquisa que objetiva avaliar diferentes formas de

processamento.

4.2.3 Estudo piloto: leitura x imagem

Diante dos resultados de Benevides (2017), a fim de definir a melhor maneira de

expor os estímulos desta pesquisa, fizemos um estudo piloto que comparou duas formas

distintas de expor os estímulos: via ortografia (leitura de palavra sem diacrítico) e via

imagem (a partir de BENEVIDES, 2017). O objetivo era verificar se haveria influência

de conhecimentos ortográficos na apresentação escrita das pseudopalavras e se seria

possível evitar o uso da ortografia por meio de imagens, sem estimular recortes em

níveis de processamentos específicos (silábicos). Vale destacar que os estímulos

apresentados nas duas condições experimentais foram exatamente os mesmos.

Expomos, de forma sucinta, os resultados encontrados na Tabela 4.4:

Tabela 4.4: Frequência e proporção de tonicidade de produção por condição experimental no

teste piloto.

Condição
Experimental

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Ortografia 106
(22,8%)

338
(72,8%)

20
(4,3%)

Imagem 117
(25,9%)

331
(73,4%)

3
(0,7%)

Observamos, através desses resultados descritivos, que não há uma grande

divergência no que se refere às diferentes condições experimentais. Embora a

emergência das proparoxítonas se destaque na condição ortográfica, devemos lembrar

que não havia qualquer marca gráfica. Tendo em vista que a gramática normativa

8 O estudo de Benevides (2017) só utilizou pseudopalavras terminadas em CVC, por isso, expusemos o
resultado apenas dessa sílaba final.
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determina que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente, não

podemos justificar tais resultados através de interferências ortográficas.

Com o único objetivo de verificar se, de fato, a diferença entre as condições

experimentais não era significativa, realizamos um teste estatístico inferencial para

confirmar essa interpretação, apesar de sabermos da limitação da quantidade de dados.

Nele, constatamos que não há diferença significativa entre as condições experimentais

(p = 0.275), o que nos permite assumir que a escolha pela apresentação de estímulos via

ortografia ou via imagem não comprometeria os resultados do presente estudo.

Diante disso, alguns fatores nos levaram a definir a ortografia como método de

elicitação dos nossos dados. O primeiro deles consiste nos resultados de Protopapas et

al. (2006)9 e de Gutiérrez-Palma e Palmas-Reyes (2008) que defendem a ausência de

efeitos ortográficos no que se refere ao uso do diacrítico no grego e no espanhol,

respectivamente. Deve-se salientar que essas línguas também se valem de diacríticos em

seus sistemas ortográficos, como o português. Soma-se a ele o fato de termos um alto

índice de dados excluídos na condição imagem, 3,2%, em comparação a 0,4% da

condição ortografia, o que, em um estudo com mais estímulos, pode representar um

percentual significativo dos dados. O terceiro fator decorre de que, em nossos estudos

prévios, não observamos diferenças significativas na atribuição acentual em exposições

ortográficas sem diacrítico acentual e, principalmente, pelo estudo de Benevides (2017)

ter indicado possíveis enviesamentos de um recorte silábico. Tal fato comprometeria o

objetivo desta pesquisa.

Por fim, diante da necessidade de uma maior amostragem, o longo tempo

necessário para a realização do experimento com imagens, que é três vezes maior do

que o tempo demandado na condição ortografia, fez-nos determinar que a ortografia é,

de fato, o método mais adequado de elicitação dos dados para a presente pesquisa.

9 É preciso lembrar que os resultados do estudo de Protopapas et al. (2006) mostraram que o diacrítico
não é a fonte principal de atribuição acentual no grego, língua essa que utiliza diacrítico em todas as
palavras. Esse resultado foi obtido apesar do estudo utilizar como estímulo pseudopalavras com acento
gráfico. Isto é, ainda que as pseudopalavras tivessem informação da sílaba proeminente, nem todos os
falantes se valeram dessa informação para atribuir tonicidade.
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4.3 Desenho Experimental

As tarefas experimentais desta tese consistiram em tarefas de leitura de

pseudopalavras, expostas aos falantes em softwares específicos (apresentação de slides e

PsychoPy). Em decorrência da pandemia de Covid-19, que assolou o mundo entre 2020

e 2022, toda a coleta de dados foi realizada de forma on-line síncrona, através de

aplicativos como Google Meet e Zoom. As gravações de áudio e vídeo foram realizadas

pelos próprios aplicativos, com o uso do notebook HP Compact. A fim de preservar o

anonimato dos participantes, os arquivos de áudio e vídeo foram identificados por meio

de etiquetas numéricas.

4.4 Codificação da variável dependente

A variável dependente em investigação nos dois experimentos consistiu na

tonicidade de produção, que foi codificada a partir da marcação da sílaba mais

proeminente da palavra, por meio de oitiva. Em caso de dúvida quanto à tonicidade

atribuída, analisava-se a duração, principal correlato acústico do acento

(MASSINI-CAGLIARI, 1992), via Praat (BOERSMA; WEENINK, 2018).

4.5 Método de análise dos dados

Após a codificação, os dados foram submetidos às análises descritiva e

inferencial no software R (R Core Team, 2015), com a avaliação de um estatístico.10 Em

ambos os experimentos, o modelo adotado foi o modelo de regressão logística misto

multinomial, considerando a paroxítona como categoria de referência. Esta escolha

baseia-se no fato de ela ser considerada a tonicidade mais comum na língua portuguesa.

É importante ressaltar que o resultado deste modelo são duas componentes, uma para

comparar o nível oxítono em relação ao paroxítono, e a outra para comparar o nível

proparoxítono em relação ao paroxítono.

10 Agradeço à equipe do CEA (Centro de Estatística Aplicada) do IME-USP, especialmente à Giovanna
Vendeiro Vilar, à Mariana Almeida Costa, à Renata Massami Hirota e à Prof.ª Dr.ª Viviana Giampaoli,
pelo auxílio na análise de dados do experimento 1, e à Laryssa Costa, da LM Assessoria Estatística, pela
análise dos resultados do experimento 2.
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Os modelos de regressão logística mistos caracterizam-se pela distinção de dois

tipos de variáveis: fixas e aleatórias. As primeiras consistem nas variáveis que podem,

em alguma medida, ser controladas pelos pesquisadores, como sílaba final e classe de

palavra. Já as variáveis aleatórias são aquelas que, embora atuem nos resultados, não

são cabíveis de controle, como a variabilidade entre os falantes. Neste estudo, as

variáveis fixas consistem nas variáveis independentes linguísticas e sociais que serão

descritas individualmente na metodologia específica de cada um dos experimentos. A

variável aleatória, por sua vez, consistiu nos falantes nos dois experimentos. Adotamos,

como as pesquisas linguísticas em geral o fazem, o nível de significância de 5%.

4.6 Considerações Finais

Neste capítulo, expusemos de forma sucinta as decisões metodológicas que

envolvem os dois experimentos que realizamos na presente pesquisa. Nos dois

próximos capítulos, explicitamos a metodologia específica referente a cada um deles,

principalmente no que se refere aos objetivos, à criação dos estímulos e aos resultados

descritivos e inferenciais.
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5.

Experimento 1: Processamento Lexical

Neste capítulo, nosso propósito é observar se a sílaba final, a similaridade

fonológica e a frequência de ocorrência do item lexical desempenham algum papel na

atribuição acentual e, com isso, se processos analógicos podem desencadear o

processamento lexical de palavras inexistentes na língua. Essa motivação foi o objetivo

do experimento 1, explicitado neste capítulo. Trazemos, ainda, os objetivos e as

hipóteses motivadoras do experimento, bem como descrevemos, em detalhes, as

decisões metodológicas adotadas e expomos os resultados descritivos e inferenciais.

5.1 Objetivos e hipóteses

Diante do objetivo geral da presente tese, que é investigar quais fatores

contribuem para a atribuição do acento em pseudopalavras, este primeiro experimento

avaliou o papel de três deles: sílaba final, similaridade fonológica e frequência de

ocorrência do item lexical. De modo mais específico, a fim de investigar como se dá o

processamento de palavras, investigou se o processamento de pseudopalavras pode ou

não ocorrer através de processos analógicos lexicais.

Testamos, para tanto, a hipótese de que a produção de pseudopalavras pode

resgatar e ativar padrões métricos e segmentais baseados nas palavras do PB

armazenadas no léxico mental dos falantes. Em outros termos, investigamos se a

similaridade fonológica entre pseudopalavras e palavras reais pode desencadear

processos analógicos, de forma que o acento seja atribuído por meio da extensão do

padrão acentual da palavra real às pseudopalavras. Caso os resultados do estudo nos

permitam descartar a hipótese nula (i.é., a semelhança entre as palavras não desencadeia

processos analógicos), teremos evidências de que a similaridade entre as palavras (via

analogia) é um dos mecanismos de atribuição acentual em pseudopalavras e, por

conseguinte, de que as pseudopalavras podem ser processadas lexicalmente.

Para testar tal hipótese, valemo-nos de três variáveis: sílaba final, similaridade

fonológica e frequência de ocorrência do item lexical. Controlamos a sílaba final da

palavra com o propósito de restringir a métrica de investigação (palavras trissílabas
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CV-CV-CV e CV-CV-CVC)1 e, principalmente, de observar a sua atuação frente à

similaridade fonológica e ao processamento lexical. Avaliamos, basicamente, se a sílaba

final da palavra pode ser preditora do acento tanto em palavras similares como em

dissimilares (como será exposto adiante), pressupondo que seja mais atuante nas

pseudopalavras dissimilares (sem analogia) do que nas similares (com analogia).

Por meio da segunda variável (similaridade fonológica), observamos se as

informações lexicais (como segmentos semelhantes), via analogia, são resgatadas e

acessadas na atribuição acentual de pseudopalavras. Segundo esta hipótese, as

pseudopalavras, quando semelhantes a palavras reais, deixariam de ser processadas

sublexicalmente (através de um processo de decodificação-codificação de segmento)

para serem processadas lexicalmente e, por isso, receberiam o mesmo padrão acentual

da palavra real à qual se associaram. Além disso, analisamos, por meio da frequência de

ocorrência do item lexical, se esta pode mediar o acesso lexical, tendo em vista que,

segundo a literatura, palavras mais frequentes, por terem conexões mais robustas, são

acessadas de forma mais rápida do que palavras de baixa frequência (BYBEE, 2001;

2006).

A similaridade fonológica e a frequência de ocorrência do item lexical são

contrastadas através de quatro grupos de pseudopalavras: o grupo (i) é composto por

pseudopalavras maximamente similares a palavras reais de alta frequência de

ocorrência; o grupo (ii) é composto por pseudopalavras minimamente similares a

palavras reais de alta frequência; o grupo (iii) é composto por pseudopalavras

maximamente similares a palavras reais de baixa frequência de ocorrência; e o grupo

(iv) é composto por pseudopalavras minimamente similares a palavras reais de baixa

frequência de ocorrência. Essas pseudopalavras foram criadas levando em consideração

também a sílaba final da palavra: CV-CV-CV e CV-CV-CVC, proporcionalmente. Os

grupos experimentais foram sumarizados no Quadro 5.1:

1 Selecionamos estas estruturas, como será exposto, por serem as mais frequentes na língua com os
padrões acentuais e, principalmente, por permitirem testar as hipóteses dos modelos métricos, que
consideram a sensibilidade ao peso silábico, como exposto no capítulo 1.
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Quadro 5.1: Descrição dos grupos de pseudopalavras por similaridade e frequência.

Similaridade Frequência

Grupo 1 Alta Alta

Grupo 2 Baixa Alta

Grupo 3 Alta Baixa

Grupo 4 Baixa Baixa

Esperamos, a partir das variáveis isoladas, observar se:

Hipótese 1: se a sílaba final contribuir para a predição do acento lexical, a sílaba

final CVC favorecerá o acento oxítono, enquanto que a sílaba final CV, o paroxítono.

Hipótese 2: se as informações lexicais contribuírem para a atribuição acentual

via analogia, os grupos com similaridade fonológica (1 e 3) receberão um maior número

de atribuições acentuais semelhantes à palavra base do que os grupos sem similaridade

fonológica (2 e 4) – ou seja, quanto maior a similaridade, menor a influência da sílaba

final.

Hipótese 3: se a frequência de ocorrência da palavra base for um fator mediador

da ativação lexical de forma gradual, os grupos frequentes (1 e 2) terão uma proporção

maior de atribuições acentuais semelhante à palavra base do que os grupos menos

frequentes (3 e 4).

Além disso, para a interação entre as variáveis, espera-se que:

Hipótese A: se a interação entre informações lexicais e frequência de ocorrência

do item lexical contribuir de forma efetiva para a ativação lexical e para o

desencadeamento de processos analógicos, o grupo similar e frequente (1) receberá um

maior número de atribuições acentuais semelhante à palavra base do que os demais

grupos (2, 3 e 4).

Hipótese B: se houver interação entre sílaba final, similaridade fonológica e

frequência de ocorrência do item lexical, a atuação da sílaba final (CV > paroxítona e

CVC > oxítona) será maior nos grupos dissimilares (2 e 4) do que nos grupos similares

(1 e 3).
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5.2 Metodologia

Nesta seção, expomos as decisões metodológicas específicas do experimento 1,

as quais ainda não foram apresentadas no capítulo anterior. Iniciamos, na seção 5.2.1,

com a métrica de formação das pseudopalavras; em sequência, na seção 5.2.2,

explicitamos o método de validação da (dis)similaridade; na seção 5.2.3, exibimos a

quantidade de dados coletados; e, por fim, nas seções 5.2.4 e 5.2.5, descrevem-se a

variável dependente e as independentes em investigação e os critérios adotados para a

exclusão de dados, respectivamente.

5.2.1 Métrica de criação das pseudopalavras

Para o experimento 1, utilizamos a métrica de similaridade fonológica

desenvolvida por Protopapas et al. (2006), segundo a qual pseudopalavras similares

consistem em palavras reais alteradas minimamente numa escala de 1 a 3. A pontuação

das mudanças corresponde a cada modificação quanto ao vozeamento, ao ponto e ao

modo de articulação dos fonemas. Por exemplo, uma palavra como caráter pode ter

uma alteração de nível 1 ao formar uma pseudopalavra como tarater, em que de /k/ para

/t/ há mudança apenas de ponto de articulação; ou ter uma alteração de nível 2 ao formar

uma pseudopalavra como carafer, em que de /t/ para /f/ têm-se mudanças de ponto e de

modo de articulação. Essa foi a métrica de similaridade fonológica empregada para a

composição dos estímulos dos grupos 1 e 3. Em contrapartida, a métrica de composição

das pseudopalavras dos grupos 2 e 4, por objetivar a dissimilaridade entre as

pseudopalavras e as palavras reais, foi ampliada numa escala que vai de 5 a 10

alterações, como sugerem Protopapas et al. (2006). A palavra caráter, por exemplo,

poderia formar uma pseudopalavra como gatafer, em que de /k/ para /g/ há mudança de

vozeamento, com taxa 1; de /ɾ/ para /t/ há mudanças de vozeamento e de modo de

articulação, com taxa 2; e de /t/ para /f/ há mudanças de ponto e de modo de articulação,

com taxa 2, o que resulta (1 + 2 + 2) em uma taxa de dissimilaridade de nível 5.

Para que pudéssemos avaliar em que medida a similaridade fonológica poderia

ser afetada pela mudança do segmento, consonantal ou vocálico, criamos

pseudopalavras com modificação de consoantes, seguindo a métrica descrita acima, ou

apenas de vogais. Para as vogais, havia a impossibilidade de adotar semelhante escala
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de similaridade ou de dissimilaridade para as vogais, tendo em vista que elas têm a

modificação de altura, anterioridade e arredondamento muitas vezes correlacionadas.

Isto é, em caráter, a troca de /a/ para /o/ ou de /a/ para /e/, por exemplo, implica a

alteração não só da altura da vogal, mas também do arredondamento dos lábios ou da

anterioridade, respectivamente, por isso, fizemos uma adaptação na escala estabelecida.

Para os grupos similares (1 e 3), alteramos apenas uma vogal; para os grupos

dissimilares (2 e 4), duas ou três vogais.2

Além da similaridade fonológica, as palavras reais foram controladas quanto à

sua extensão (todas deveriam ser trissílabas) e à sílaba final da palavra (deveria ser

CV-CV-CV e CV-CV-CVC).3 Estas foram definidas com o propósito de possibilitar que:

i. todos os padrões acentuais pudessem emergir; e ii. as hipóteses no que se refere à

sílaba final pudessem ser checadas. Além disso, suas seleções devem-se ao fato de elas

serem as estruturas de palavras trissílabas mais frequentes da língua para acento

proparoxítono/paroxítono e oxítono (BENEVIDES; GUIDE, 2017).

A seleção das palavras reais, base de composição dos estímulos de alta e de

baixa frequência de ocorrência, foi realizada a partir do Corpus Brasileiro (SARDINHA

et al., 2019), o qual possui um bilhão de palavras do português brasileiro

contemporâneo, formado a partir de textos falados e escritos. Aqui, definimos como

palavras de alta frequência vocábulos que apresentam frequência igual ou superior a 100

ocorrências por milhão, o que no corpus corresponde às palavras com frequência acima

de 100 mil ocorrências.4 As palavras de baixa frequência, por sua vez, referem-se às

palavras de 0.1 a 2 ocorrências por milhão – no corpus, palavras com menos de 2.000

ocorrências.5 Deve-se destacar que há uma diferença entre os índices de frequência

5 Protopapas et al. (2006) define palavras de alta frequência como palavras com frequência entre 139 e
607 ocorrências por milhão e palavras de baixa frequência entre 0.1 e 24 ocorrências por milhão. Tivemos
que realizar adaptações a esses índices, na medida em que o Corpus Brasileiro (SARDINHA et al., 2019),
o qual é o maior corpus do português brasileiro, apresenta apenas 639 palavras com frequência acima de
139 ocorrências por milhão, sendo que dessas apenas 21 palavras têm as composições silábicas
investigadas nesta pesquisa. Por precisarmos de 216 palavras de alta frequência, adaptamos o índice

4 Em decorrência da ausência de palavras de alta frequência CV-CV-CV oxítonas, selecionamos,
excepcionalmente, as três palavras mais frequentes com essa composição silábica, as quais consistem em
Paraná (77.547), comitê (33.263), Canadá (25.505), e, também, uma oxítona com estrutura CV-CV-CVC,
a qual consiste em popular (92.011).

3 CV-CV-CVC representa palavras com rima ramificada por consoante, visto que a ramificação por
ditongo poderia resultar em palavras polissilábicas, a depender da produção do falante. Esclarecemos que,
na coda final, foram utilizadas apenas as consoantes -r, -l, -z, para que uma fricativa surda /s/ não pudesse
ser interpretada como morfema de plural, o qual não afeta a acentuação de palavras em português (e.g.
menina ~ meninas, café ~ cafés, príncipe ~ príncipes).

2 Embora tenhamos controlado o segmento modificado, não nos dedicamos a avaliar nesta tese a sua
atuação de forma detalhada. O resultado dessa variável é exposto de forma sucinta, já que não está
diretamente relacionada com o objetivo desta tese. Em artigos específicos, aprofundaremos tal análise.
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definidos nesta pesquisa (por restrições dos corpora encontrados) e os de Protopapas et

al. (2006), o que pode levar a resultados também divergentes, com efeitos mais brandos

neste estudo do que no dos autores (veja a nota 5).

Definimos, como exposto até aqui, as seguintes variáveis para análise: 4 grupos

experimentais, 2 classes de segmentos (consoantes e vogais), 2 tipos de sílabas finais

(CV-CV-CV e CV-CV-CVC) e 3 padrões acentuais, a partir dos quais foram criadas 3

pseudopalavras. Para que houvesse um balanceamento dos dados quanto às variáveis

investigadas, sobretudo no que se refere à taxa de similaridade (grupos 1 e 3),

compusemos as pseudopalavras alternando também a posição da sílaba em que a

consoante era modificada: a primeira, a segunda ou a terceira consoante.

A título de exemplo, veja a Tabela 5.1, em que são expostos os estímulos criados

a partir da palavra cabaré, pertencente ao grupo 3, de palavras similares de baixa

frequência, com sílaba final CV e com acento da palavra alvo oxítono. Na primeira

coluna, expomos a palavra base; na segunda, o índice de frequência no Corpus

Brasileiro; e, a partir de então, as três pseudopalavras formadas com modificação de

consoante com suas respectivas taxas de similaridade. Observe que a palavra cabaré

tem como pseudopalavras: nabare, com taxa de similaridade 3 e modificação da

primeira consoante da palavra; camare, com taxa de similaridade 1 e modificação da

segunda consoante; e cabate com taxa de similaridade 2 e modificação da terceira

consoante. É importante destacar que as taxas de similaridade foram distribuídas, na

medida do possível, entre todas as posições silábicas, exceto em casos em que a

modificação de uma determinada posição consonantal resultava em palavras reais. Em

sequência, no segundo grupo de palavras da Tabela 5.1, apresentamos as pseudopalavras

criadas a partir da modificação de um segmento vocálico, também alternando entre as

posições da palavra. Note, ainda, que, além da posição da vogal na palavra, buscamos

variar a qualidade das vogais – neste caso, /o/, /u/ e /a/. A lista completa dos estímulos

pode ser visualizada no Apêndice A.

proposto pelos autores para 100 ou mais ocorrências por milhão como alta frequência e de 0.1 a 2
ocorrências como de baixa frequência.
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Tabela 5.1: Exemplo de pseudopalavras criadas a partir de cabaré, pertencente ao grupo 3.

Palavra base Frequência de
ocorrência

Pseudopalavra Taxa de similaridade

Cabaré 196

nabare 3

camare 1

cabate 2

cobare 1

cabure 1

cabara 1

Para os grupos 2 e 4, com escala de 5 a 10, a distribuição da taxa de

dissimilaridade consonantal não incidiu apenas em uma consoante, visto que cada uma

delas só podia alterar até o nível 3 (vozeamento, ponto e modo de articulação). Para

balancear os dados, modificamos todas as consoantes em igual proporção, isto é, para

uma palavra como código, com taxa de dissimilaridade 6, as três consoantes (/k/, /d/ e

/g/) apresentavam níveis 2, tornando-se bocito. Quando a taxa de dissimilaridade não

pôde ser distribuída igualmente, como 8, a posição com menor taxa de dissimilaridade

foi sempre a tônica, como em nofilo. Para as distribuições de nível 10, fez-se necessário

alterar também uma das vogais, uma vez que pseudopalavras com sílabas CV-CV-CV

não teriam uma quarta consoante a ser modificada. Diante de tal fato e para que

pudéssemos ter um maior controle das variáveis, modificamos a vogal tanto em

CV-CV-CV como em CV-CV-CVC, e não a consoante em posição de coda. Como a

modificação das vogais visava apenas completar a taxa de dissimilaridade proposta,

todas as alterações vocálicas foram de nível 1. Para tanto, a alteração realizada na vogal

tinha sempre que incidir na altura das vogais médias, de média para alta ou de alta para

média. No que se refere à taxa de dissimilaridade vocálica, ela consistiu na alternância

de duas ou de três vogais. A partir da palavra base código, criamos cadegu e cudoga

com taxa de dissimilaridade 3 e coduga com taxa 2.

A decisão de qual consoante seria selecionada para compor a pseudopalavra

considerou as possibilidades que cada fonema apresentava de acordo com a taxa de

similaridade requerida. Todavia, atentou-se para que a pseudopalavra formada não

correspondesse a uma palavra real ou apresentasse vizinhança fonológica com outra

palavra real. Por exemplo, ao formar uma pseudopalavra a partir da palavra tabela,
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palavra base do grupo 1, com taxa de similaridade 1 na primeira consoante, não

poderíamos alterá-la para /k/, uma vez que, ao gerar a pseudopalavra cabela, criamos

similaridade também com o vocábulo capela e cabelo.

Outro critério considerado durante a composição dos estímulos consistiu na

restrição ao uso das consoantes palatais (/ɲ/ e /ʎ/), da fricativa /x/ e das pós-alveolares

(/ʃ/ e /ʒ/) em posição de ataque da última e/ou da penúltima sílabas. Segundo Wetzels

(2000), as consoantes palatais (/ɲ/ e /ʎ/) caracterizam-se como consoantes geminadas no

PB, de forma que elas parecem impedir que o acento antepenúltimo ocorra. Entre as

evidências apresentadas pelo autor, destacam-se: i. serem sempre precedidas por sílabas

leves (e.g., dinheiro, barulho, rainha, faúlha); ii. a nasalização obrigatória das vogais

pretônicas (e.g., dinheiro [dĩʹɲejɾʊ], senhor [sẽʹɲoɾ]); e iii. a contribuição com o peso

silábico, restringindo a ocorrência do acento proparoxítono. Ao serem geminadas, as

consoantes ocupam tanto a posição de ataque como de coda da sílaba precedente, fato

esse que impediria a presença de outra consoante na coda ou a formação de ditongos na

sílaba precedente a /ɲ/ e /ʎ/, bem como provocaria a nasalização da vogal, já que a vogal

e a consoante nasal estariam na mesma sílaba. No que se refere à sensibilidade da língua

ao peso silábico, apesar de assumirmos, nesta pesquisa, que tal característica se perdeu

na passagem do latim ao português, na medida em que há diversos vocábulos na língua

que não apresentam sensibilidade às sílabas pesadas, o fato é que o acento

proparoxítono parece não ocorrer quando a sílaba penúltima é pesada – só encontramos

palavras como pênalti ou nomes próprios como Kléberson.

De modo semelhante ao que propôs Wetzels (2000) para as consoantes palatais,

Câmara Jr. (1953) já havia proposto para a fricativa /x/: esta seria uma consoante

geminada do PB. Apesar de ainda não haver um consenso na literatura a respeito dessa

questão, Wetzels (2007) atribui a geminação de /x/ à ausência de acento proparoxítono.

Segundo o autor, há evidências de que /x/ em ataque da sílaba final impede a produção

de acento, já que é possível encontrar cachorro, bezerra e guitarra, mas não há

vocábulos com acento antepenúltimo. É interessante notar que essa restrição se refere

apenas à fricativa velar /x/, pois o tepe /ɾ/ permite tal padrão acentual, como cárcere,

metáfora e efêmera. Algo semelhante acontece com o fonema [s], quando grafado como

dígrafo ss ou como ç, não há a emergência de proparoxítonas, contudo, quando escrito

como c, há, como ápice, índice, apólice, cúmplice. No que tange às consoantes

pós-alveolares (/ʃ/, /ʒ/), segundo Cristófaro-Silva (1995), o português exibe uma

restrição que impede a atribuição de acento proparoxítono quando consoantes
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pós-alveolares ocupam a posição de ataque da sílaba final. É possível encontrar

vocábulos como bolacha e coruja, porém, apenas alguns vocábulos com acento

antepenúltimo, como cônjuge, iídiche e ápage. Nos demais contextos, essa restrição não

é encontrada, como em xícara, logística, México e lógico.

Uma análise mais minuciosa com relação a esses diferentes comportamentos

ainda é carente na literatura, mas, como não é o foco desta pesquisa, deixaremos para

pesquisas futuras. Apresentamo-las, aqui, a fim de justificar as restrições impostas aos

estímulos criados no experimento 1, já que, como salientado, o nosso objetivo é permitir

que todos os padrões acentuais possam emergir.

5.2.2 Validação da métrica de (dis)similaridade

Para que a métrica de similaridade e de dissimilaridade pudesse ser validada,

submetemos todas as pseudopalavras a testes de validação, a fim de nos assegurarmos

de que as pseudopalavras denominadas de similares e de dissimilares assim o são. A

validação consistiu em formulários enviados a falantes nativos do português brasileiro,

via Google Forms, para que julgassem a qual palavra real os estímulos se

assemelhavam. Os falantes foram instruídos a indicar apenas uma palavra real, não

podendo deixar a resposta em branco.

Os questionários foram enviados a 10 falantes nativos do português brasileiro. O

índice de validação definido nesta pesquisa foi de 80% de acerto para similaridade e

20% para dissimilaridade. Em outros termos, para que uma pseudopalavra fosse

considerada similar à palavra base, 8 dos 10 falantes deveriam indicar que a palavra real

semelhante ao estímulo apresentado era a palavra base a partir da qual ela foi criada. A

lógica inversa foi estabelecida para a dissimilaridade: apenas 2 dos 10 falantes poderiam

apontar uma mesma palavra como similar ao estímulo criado, independentemente de

qual palavra real ela fosse. Nos casos em que a pseudopalavra ultrapassou o índice

estabelecido, um novo estímulo foi criado e submetido a uma nova avaliação.

Foram realizados um total de 4 questionários de validação, atingindo os

percentuais de validação expostos na Tabela 5.2.
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Tabela 5.2: Quantidade e índice de validação das pseudopalavras por grupo experimental, sílaba

final da palavra e padrão acentual.

Grupo
Experimental

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade da Palavra Alvo % por
grupoOxítona Paroxítona Proparoxítona Total %

Grupo 1
Similar

Frequente

CV-CV-CV 0/18 14/18 13/18 27/54 50
67,8

CV-CV-CVC 18/18 16/18 0/0 34/36 94,4

Grupo 2
Dissimilar
Frequente

CV-CV-CV 17/18 16/18 12/18 45/54 83,3
83,3

CV-CV-CVC 14/18 16/18 0/0 30/36 83,3

Grupo 3
Similar de

baixa
frequência

CV-CV-CV 7/18 10/18 7/18 24/54 44,4
61,5

CV-CV-CVC 13/18 16/18 6/6 35/42 83,3

Grupo 4
Dissimilar de

baixa
frequência

CV-CV-CV 15/18 10/18 16/18 41/54 75,9 77,1

CV-CV-CVC 15/18 14/18 4/6 33/42 78,6

Como pode ser observado na Tabela 5.2, nem todas as pseudopalavras foram

validadas, totalizando uma média de 72,2% de validações. Embora o cenário ideal fosse

a validação total dos estímulos, esse índice não foi possível de ser atingido, na medida

em que alguns estímulos não obtiveram índices de validação consideráveis em nenhum

dos 4 questionários. Por exemplo, para a palavra base Paraná, criamos, na validação 1,

o estímulo tarana, que se assemelha, segundo os participantes, a tirana, Paraná,

aranha, taturana, sagarana, banana, carona e tartaruga, obtendo, neste caso, apenas

um julgamento semelhante à palavra base.6 Na validação 2, a pseudopalavra criada era

barana, a qual se assemelhava à banana e à barata, segundo os falantes – neste caso,

com nenhum julgamento semelhante à palavra base. As demais validações não foram

diferentes. Note que, no grupo 1, com sílaba CV-CV-CV oxítona, nenhuma

pseudopalavra foi validada. Justificamos tal comportamento ao alto número de vizinhos

fonológicos que essas palavras têm.

Frente ao problema exposto, e diante da limitação do tempo de pesquisa,

restava-nos duas possibilidades: excluí-las ou incluí-las. A exclusão acarretaria um

desbalanceamento dos dados, o que poderia prejudicar as análises estatísticas. A

6 Vale destacar que todas as pseudopalavras foram grafadas com letras minúsculas, o que, de certa
maneira, pode ter minimizado a escolha de Paraná, que, por ser um nome próprio, deve ser grafado com
letra inicial maiúscula. Compreendemos que grafar a pseudopalavra com letra inicial maiúscula poderia
ser uma informação importante para a escolha da palavra real, Paraná, visto que haveria uma restrição no
conjunto de palavras possíveis de serem associadas, o que estabeleceria uma vantagem em relação às
demais palavras reais.
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inclusão, neste caso, mostrou-se a melhor alternativa, todavia, com a inserção da

validação como variável de análise. Esta passou a ser categorizada em três níveis:

validados, quase validados e não validados. Os estímulos validados compreendem as

pseudopalavras que obtiveram 8 de 10 julgamentos relacionados à palavra base. Os

quase validados, por sua vez, são aqueles que não foram validados por apenas um

julgamento, isto é, 7 das 10 pessoas apontaram a palavra base como similar e 3 das 10

pessoas apontaram uma mesma palavra. Os demais estímulos, por fim, estão

compreendidos no grupo dos não validados, que vai de 6 julgamentos a nenhum (para

os grupos similares) ou de 4 a 6 julgamentos (para os grupos dissimilares). Expomos, a

seguir, na Tabela 5.3, a quantidade de pseudopalavras por categoria de validação.

Tabela 5.3: Quantidade de pseudopalavras por nível de validação e por grupo experimental.

Grupo
Experimental

Total de
dados Validados %

Quase
Validados % Não Validados %

Grupo 1
Similar

Frequente
90 61 67,8 6 6,7 23 25,5

Grupo 2
Dissimilar
Frequente

90 75 83,3 11 12,2 4 4,5

Grupo 3
Similar de

baixa
frequência

96 59 61,5 6 6,3 31 32,2

Grupo 4
Dissimilar de

baixa
frequência

96 74 77,1 17 17,7 5 5,2

Total 372 269 72,3 40 10,8 63 16,9

5.2.3 Participantes

O experimento 1 contou com a participação de 34 falantes nativos do português

brasileiro, de 18 a 60 anos de idade, de ambos os sexos (21 mulheres e 13 homens). O

nível de escolaridade dos participantes era de Ensino Fundamental completo a

Mestrado, com predominância de Ensino Superior completo ou incompleto. A área de

formação/atuação também foi diversificada, de diarista, arquiteto a estudantes de
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Letras,7 Gestão Pública e Física. O local de nascimento e de residência concentrou-se na

região metropolitana de São Paulo, visto que a pesquisadora reside nesta região;

contudo, também participaram da pesquisa voluntários do Piauí e do Maranhão em

decorrência das gravações terem sido realizadas on-line. Todos os sujeitos foram

voluntários e não relataram qualquer problema cognitivo, auditivo ou fonoarticulatório.

5.2.4 Quantidade de Dados

O experimento 1 tem como variáveis: 4 grupos experimentais x 2 sílabas finais

da palavras (CV-CV-CV ou CV-CV-CVC) x 2 classes de segmentos (consoantes ou

vogais) x 3 padrões acentuais (oxítono, paroxítono ou proparoxítono) x 3 palavras alvo

(reais) x 3 pseudopalavras, o que resultaria em 432 pseudopalavras. Entretanto, algumas

lacunas decorrentes do corpus utilizado provocaram a não simetria dos dados, uma vez

que não foram encontradas todas as palavras reais, base para a composição dos

estímulos, com as características e o nível de frequência definidos nesta pesquisa. As

lacunas compreendem, nos grupos 1 e 3, as palavras proparoxítonas CV-CV-CVC e 2

palavras base proparoxítonas CV-CV-CVC (conforme demonstrou a Tabela 5.2 – esta é

a razão para os valores zerados nas proparoxítonas frequentes com CVC). Tais

ausências provocaram a redução de 60 estímulos dos inicialmente propostos, o que

resultou em 372 pseudopalavras criadas e testadas. Estas foram submetidas à produção

de 34 falantes nativos do PB, o que totalizou 12.648 dados.

7 Vale destacar que os dez estudantes do curso de Letras eram alunos do 1º semestre, que, diante do
contexto de pandemia, só haviam tido 2 semanas de aula, com exceção de um falante que era professor de
português.
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4 grupos experimentais (1, 2, 3 e 4)

x 2 sílabas finais (CV-CV-CV e CV-CV-CVC)

x 2 classes de segmentos (vogais e consoantes)

x 3 padrões acentuais (oxítono, paroxítono e proparoxítono)

x 3 palavras alvo (reais)

x 3 pseudopalavras

432 estímulos a serem criados

- 60 sem palavra real na língua portuguesa

372 pseudopalavras

x 34 falantes

12.648 dados totais

5.2.5 Desenho Experimental

A tarefa experimental consistiu na leitura de pseudopalavras, expostas aos

falantes por meio do software PsychoPy, em sua versão 3.0 (on-line), através do site

Pavlovia. Todos os estímulos foram coletados de modo on-line síncrono, como será

exposto.

As 372 pseudopalavras que compõem os estímulos do experimento 1 foram

aleatorizadas por meio da função aleatória entre do Google Planilhas e subdivididas em

quatro grupos, cada qual com 93 estímulos (seguindo a aleatorização realizada). Cada

grupo de 93 pseudopalavras foi incluído em uma rotina do PsychoPy, o qual realizava

uma nova aleatorização para cada um dos falantes. Deve-se ressaltar que o software em

questão só permite a aleatorização dos estímulos dentro de uma mesma rotina, e não

entre as rotinas. Entre essas quatro rotinas, foram inseridas pausas, para que o

participante pudesse descansar. Desse controle experimental, resultou a inclusão de duas

variáveis (apenas para fins de controle): ordem de apresentação das pseudopalavras e

subgrupo (rotina), as quais permitiram avaliar se houve ou não interferência

experimental quanto à ordem dos estímulos.
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Antes da exposição dos estímulos propriamente ditos, o participante teve acesso

às instruções para a realização da tarefa e a duas fases de treino: uma com palavras reais

e outra com pseudopalavras, conforme exposto no Quadro 5.2. A inclusão de duas fases

distintas de treino justifica-se, pois permite que, em um primeiro momento, através de

palavras reais, os falantes compreendessem a tarefa e, em um segundo momento,

através de pseudopalavras, os falantes manifestassem o estranhamento em relação a

palavras que não existem na língua.

Quadro 5.2: Instruções para a realização da tarefa experimental e do treino.

Instruções:8

Varias palavras serao apresentadas em sua tela, uma apos a outra, por favor, leia-as da

maneira mais natural possivel. Para prosseguir, aperte sempre espaço.

Procure nao estranhar, pois essas palavras nao existem na lingua, por isso, nao tem

significado.

Havera pausas ao longo do teste para que possa descansar.

Treino 1:

Vamos começar com um rapido treinamento com palavras reais.

arvore

menino

carater

Treino 2:

Agora, para ver se voce compreendeu, vamos fazer um rapido treinamento com palavras

inventadas.

cobatil

sindoto

tenade

Alguma duvida? Podemos começar?

Agradecimento:

Muito obrigada pela colaboraçao!

8 As informações destacadas em negrito neste quadro não foram expostas aos falantes. Estão sendo
indicadas aqui apenas para fins didáticos.
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É importante destacar que as instruções foram incluídas sem qualquer marcação

de acento gráfico ou til. Quando o falante questionava a ausência desses diacríticos,

justificávamos que o software utilizado não os reconhecia.

Durante a aplicação do experimento, tivemos problemas técnicos, como

conexões de internet lentas e/ou computadores que travaram, em decorrência do

software PsychoPy e de sua versão on-line no Pavlovia demandarem uma grande

quantidade de processamento de dados. Em muitos casos, a pausa ou a suspensão na

tarefa resultava na reinicialização de todo o experimento – em grande parte na última

rotina do teste. Quando isso ocorreu, todos os dados armazenados pelo programa a

respeito da ordem de apresentação, por exemplo, foram perdidos, na medida em que o

software só salvava os dados das tarefas finalizadas. Os áudios não foram perdidos, pois

a gravação foi realizada pelo Google Meet. Para evitar que outra sessão tivesse que ser

feita com os falantes, a pesquisadora preparou uma apresentação no Apresentações

Google, com a mesma ordem de estímulos de um dos participantes (T. A.) – o primeiro

participante gravado – aleatorizados, para que os sujeitos pudessem finalizar a tarefa. O

ponto de retomada adotado era sempre a última pausa que o falante havia realizado.

Para analisar se essa mudança metodológica afetou os resultados, incluímos uma

variável denominada aleatorização, codificada a partir da total aleatorização ou não de

cada uma das rotinas. Em outros termos, a aleatorização pode ter ocorrido em todas as

rotinas, uma para cada participante, ou com uma aleatorização prévia, a mesma para um

grupo de falantes, apenas para aqueles que tiveram problemas de conexão. Vale a

ressalva de que um mesmo participante pode ter tido três rotinas com aleatorização total

e apenas uma com aleatorização prévia. Dos 34 falantes, 17 conseguiram completar a

tarefa no software e 17 tiveram que a finalizar através de slides. Além disso, destacamos

que os problemas tecnológicos fizeram com que o tempo de realização da tarefa

variasse de 20 minutos a 1 hora.

5.2.6 Variáveis em análise

A variável dependente desta pesquisa consiste na Tonicidade de produção, que

possui os seguintes níveis: oxítona, paroxítona e proparoxítona, os quais correspondem

aos três padrões acentuais possíveis do português.
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As variáveis independentes linguísticas são: grupo experimental, tonicidade da

palavra alvo, sílaba final e validação. A variável grupo experimental correlaciona

similaridade fonológica (similar ou dissimilar) com frequência (frequente ou

infrequente). Refere-se, dessa forma, aos grupos experimentais: 1 (similar de alta

frequência), 2 (dissimilar de alta frequência), 3 (similar de baixa frequência) e 4

(dissimilar de baixa frequência). A segunda variável, tonicidade da palavra alvo, indica

a tonicidade da palavra alvo base para a criação da pseudopalavra: oxítona, paroxítona e

proparoxítona. De forma prática, é através dela que poderemos avaliar se a produção do

participante corresponde ou não à tonicidade da palavra alvo, isto é, se houve ou não

analogia. A variável sílaba final demarca a composição da sílaba final que a

pseudopalavra possui: CV-CV-CV ou CV-CV-CVC. Por fim, em decorrência da não

validação de todas as pseudopalavras, como descrito, incluímos a variável validação, a

fim de investigar se houve interferência nos resultados. Por isso, foram três os níveis

criados: validados, quase validados e não validados.

Tendo em vista que o modelo estatístico empregado para a análise de dados foi

um modelo de regressão logística misto multinomial, incluímos os participantes como

variável mista, visto que eles não podem ser controlados pela pesquisadora. Os

participantes referem-se aos indivíduos que participaram da presente pesquisa. Para que

eles tivessem a identidade preservada, codificamos cada entrevista/participante a partir

das iniciais do nome: T.A., D.E., C.E., R.F., G.Q. etc.

Além dessas variáveis diretamente relacionadas às hipóteses desta pesquisa,

codificamos, apenas para controle metodológico (a ser analisada detalhadamente em

artigos futuros), mais algumas variáveis independentes. Descrevemo-las aqui, pois

foram incluídas no modelo estatístico. São elas: segmento modificado, taxa de

similaridade, palavra alvo e sílaba modificada. A variável segmento modificado

refere-se a qual segmento foi modificado, consoante ou vogal, no processo de

transformação de uma palavra real em uma pseudopalavra. A taxa de similaridade

refere-se à métrica de modificação adotada nesta pesquisa para modificar a palavra real

em uma pseudopalavra: 1 a 3 (para os grupos 1 e 3) e 5 a 10 (para os grupos 2 e 4). A

palavra alvo refere-se às palavras que foram base para a formação dos estímulos:

Paraná, Canadá, cidade, comitê, tabela etc. A sílaba modificada refere-se à posição

que o segmento modificado ocupa na palavra, 1ª, 2ª ou 3ª sílaba (da esquerda para a

direita).
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Codificamos também algumas variáveis sociais, a fim de verificar possíveis

enviesamentos da amostra. Foram elas: idade, sexo, escolaridade, naturalidade, área de

formação, conhecimento de língua estrangeira e conhecimento de música. As duas

últimas mostram-se importantes ainda para indicar se o conhecimento de alguma língua

estrangeira poderia fazer com que o participante aplicasse o acento característico dessa

língua nas pseudopalavras (semelhantes fonotaticamente com o português). Além disso,

objetivou observar se um maior conhecimento em música poderia dar mais

sensibilidade aos indivíduos na percepção e na produção do acento.

Diante da necessidade de modificar alguns parâmetros experimentais durante a

realização dos testes, incluímos algumas variáveis experimentais, com o propósito de

verificar em que medida elas podem ter determinado a escolha dos falantes (apenas

como forma de controle). Foram elas: bloco de apresentação, ordem de apresentação e

aleatorização do estímulo. Bloco de apresentação do estímulo refere-se ao bloco em

que a pseudopalavra foi exposta para os indivíduos; 1, 2, 3 e 4 – como salientado,

dividimos as 372 pseudopalavras em quatro grupos para inserir pausas para descanso.

Ordem de apresentação do estímulo refere-se à posição que cada pseudopalavra foi

exposta dentro de cada um dos quatro blocos: 1 a 93 – é possível que os falantes tenham

mais atenção nos primeiros estímulos dos blocos e sejam mais sistemáticos em torno de

um mesmo padrão acentual do meio para o fim do bloco (em decorrência de cansaço,

por exemplo). Aleatorização do bloco de apresentação refere-se à indicação de se o

bloco lido pelo falante teve uma aleatorização específica para o indivíduo ou se foi

utilizada uma aleatorização prévia: sim e não.

5.2.7 Critérios de exclusão de dados

Foram excluídas desta pesquisa todas as produções de pseudopalavras

produzidas de modo distinto da produção alvo, isto é, aquelas em que houve permuta de

segmentos (e.g., [nefaɾɛʊ] em vez de [fenaɾɛʊ]), (des)vozeamento (e.g., [levafɔʊ] em

vez de [levavɔʊ]), troca de segmentos (e.g., [mefebɔʊ] em vez de [mefebaʊ]), ou outros

processos que tenham afetado a taxa de similaridade e o controle dos estímulos criados.

Não se observou nenhuma sistematicidade em torno de um grupo ou de um estímulo

perdido. Todos os casos de produção diferente da esperada foram codificados como erro

e foram excluídos dos dados totais, correspondendo a 0,9% dos dados. Houve, ainda,
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outra categoria de dados excluídos, os quais decorreram, na verdade, da perda da

produção, seja por ruídos externos, como o barulho de uma moto que passava na rua no

momento da produção, seja pelo programa passar sequencialmente mais de uma

pseudopalavra, após ter parado de funcionar momentaneamente. Estes foram

codificados como sem produção e corresponderam a 0,2% dos dados totais.

5.3 Resultados

Expomos, na Tabela 5.4, os resultados gerais do experimento 1, os quais

consistem em 4.904 (39,2%) produções oxítonas, 7.163 (57,3%) paroxítonas e 444

(3,5%) proparoxítonas, totalizando 12.511 dados.

Tabela 5.4: Frequência e proporção de tonicidade de produção nos dados totais do experimento

1.

Tonicidade de Produção n (%)

Oxítona 4.904 (39,2%)

Paroxítona 7.163 (57,3%)

Proparoxítona 444 (3,5%)

Total 12.511 (100%)

Antes de adentrarmos a descrição dos dados por variável, é preciso avaliar em

que medida a decisão metodológica de incluir pseudopalavras que não foram validadas

afetou os resultados do experimento. Para tanto, expomos, na Tabela 5.5, a frequência e

a proporção de atribuições acentuais por categoria de validação, isto é, validados, quase

validados (aqueles que tiveram um julgamento a mais ou a menos da taxa definida) e

não validados.
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Tabela 5.5: Frequência e proporção de atribuições acentuais por categoria de validação.

Validação

Validadas Quase Validadas Não Validadas

Tonicidade
de

Produção

Oxítona 4.040 (45%) 529 (39%) 335 (16%)

Paroxítona 4.665 (51%) 771 (57%) 1.727 (81%)

Proparoxítona 340 (4%) 48 (4%) 56 (3%)

Total 9.045 (100%) 1.348 (100%) 2.118 (100%)

Observamos que 81% dos estímulos cuja similaridade/dissimilaridade não foi

validada foram produzidos como paroxítonos, sendo que, nas categorias validada e

quase validada, esse percentual cai para 51% e 57%, respectivamente. A diferença entre

os valores já é um indício de que a validação, isto é, a associação ou não com uma

palavra real é um fator a ser considerado nesta análise. Essa distribuição dos dados não

validados é significativa em relação aos grupos validados e quase validados (p < 0.005).

Todavia, ainda que haja diferença entre os dados validados e quase validados, essa

diferença não se mostra significativa (p > 0.005). Diante desse fato e tendo em vista que

a hipótese investigada neste experimento é de que a semelhança entre as palavras reais e

as pseudopalavras pode desencadear processos analógicos lexicais e, também, acentuais,

faremos, a partir daqui, a análise descritiva e inferencial considerando somente os dados

validados e quase validados, os quais assumem uma única categoria, isto é, não

distinguiremos mais validados de quase validados.9

Antes disso, é preciso compreender a distribuição dos dados não validados

frente aos validados/quase validados, visto que eles não estão homogeneamente

distribuídos entre os grupos. Aproximadamente, 86% dos dados não validados

pertencem aos grupos similares, isto é, ao grupo 1 (similar de alta frequência) e ao 3

(similar de baixa frequência). É possível visualizar a distribuição desses dados na Figura

5.1.10

10 Observe que a exclusão dos dados leva a um desbalanceamento na quantidade de produções por grupo
experimental, contudo, segundo as estatísticas que realizaram esta análise, essa era a melhor decisão a ser
adotada, visto os pressupostos do desenho experimental.

9 Vale relembrar que o modelo estatístico empregado para a análise estatística deste experimento foi o
modelo de regressão logística multinomial.
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Figura 5.1: Frequência e proporção da validação por grupo experimental (de classificação).

Retomamos, então, a análise descritiva a partir da exposição da frequência e da

proporção da tonicidade de produção somente nos dados validados (doravante dados

gerais), como exposto na Tabela 5.6. Observamos, agora, 4.569 (44%) produções

oxítonas, 5.436 (52,3%) paroxítonas e 388 (3,7%) proparoxítonas. Houve, com a

exclusão dos dados, uma diminuição da quantidade de produções paroxítonas

(aproximadamente, 4%), ao passo que subiu a proporção de oxítonas

(aproximadamente, 5%). Os resultados totais são expostos no Apêndice B.

Tabela 5.6: Frequência e proporção de tonicidade de produção nos dados gerais do experimento

1.

Tonicidade de Produção n (%)

Oxítona 4.569 (44%)

Paroxítona 5.436 (52,3%)

Proparoxítona 388 (3,7%)

Total 10.393 (100%)

Antes de descrevermos os resultados por variável, apresentamos os resultados

gerais deste estudo a partir dos modelos de regressão logística mistos multinomiais, que
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podem ser visualizados nas Tabelas 5.7 e 5.8. Um modelo multinomial em que a

variável dependente apresenta três níveis caracteriza-se pela composição de dois

modelos binomiais, isto é, há a análise dos níveis da variável dependente por meio da

comparação de dois em dois níveis. Em outros termos, para realizar uma análise

estatística que tem uma variável dependente com três níveis (oxítono, paroxítono e

proparoxítono), é preciso assumir um dos níveis como referência (neste caso,

assumimos o paroxítono) e tecer comparações entre os demais níveis e ele. Por isso,

temos, na Tabela 5.7, os parâmetros da componente oxítona/paroxítona e, na Tabela 5.8,

os parâmetros da componente proparoxítona/paroxítona.

Tabela 5.7: Valores estimados, erro padrão e níveis de significância correspondentes aos

parâmetros da componente oxítona/paroxítona.11

Coeficientes Estimativa Erro Padrão K Valor de P

Intercept - 1,950 0,271 0,142 < 0,001

Oxítona – Paroxítona (alvo) - 1,392 0,075 0,48 < 0,001

Oxítona – Proparoxítona
(alvo)

- 2,014 0,106 0,133 < 0,001

Oxítona – CV-CV-CVC 4,293 0,080 73,186 < 0,001

Oxítona – Grupo 2 0,105 0,099 1,111 0,291

Oxítona – Grupo 3 0,556 0,103 1,743 < 0,001

Oxítona – Grupo 4 0,419 0,098 1,520 < 0,001

Oxítona – Vogal
(modificado)

0,187 0,064 1,206 0,004

Oxítona – Bloco 2 0,427 0,092 1,532 < 0,001

Oxítona – Bloco 3 0,141 0,094 1,151 0,132

Oxítona – Bloco 4 0,400 0,096 1,492 < 0,001

Oxítona – Sem
aleatorização

- 0,638 0,166 0,528 < 0,001

11 O modelo com melhor desempenho foi: (tonicidade_producao ~ tonicidade_alvo + estrutura_palavra +
similaridade + frequencia + segmento_modificado + bloco_apresentacao + aleatorizacao, random = ~ 1 |
informante). Note que as variáveis sociais não foram incluídas no modelo, justamente porque, mesmo
com o seu acréscimo, não houve melhora no desempenho do modelo.
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Tabela 5.8: Valores estimados, erro padrão e níveis de significância correspondentes

aos parâmetros da componente proparoxítona/paroxítona.

Coeficientes Estimativa Erro Padrão K Valor de P

Intercept - 3,685 0,351 0,025 < 0,001

Proparoxítona – Paroxítona (alvo) - 0,621 0,211 0,537 0,003

Proparoxítona – Proparoxítona
(alvo)

1,669 0,188 5,307 < 0,001

Proparoxítona – CV-CV-CVC 1,814 0,148 6,135 < 0,001

Proparoxítona – Grupo 2 - 1,338 0,184 0,262 < 0,001

Proparoxítona – Grupo 3 0,163 0,152 1,177 0,282

Proparoxítona – Grupo 4 - 1,139 0,162 0,20 < 0,001

Proparoxítona – Vogal (modificado) 0,294 0,118 1,342 0,012

Proparoxítona – Bloco 2 - 0,794 0,196 0,452 < 0,001

Proparoxítona – Bloco 3 - 0,216 0,158 0,806 0,172

Proparoxítona – Bloco 4 - 0,179 0,159 0,836 0,260

Proparoxítona – Sem aleatorização 0,217 0,273 1,242 0,427

As variáveis selecionadas pelos modelos foram:

● sílaba final

● grupo experimental

● tonicidade da palavra alvo

● segmento modificado

● bloco de apresentação

● aleatorização

Nenhuma variável social se mostrou relevante para a análise desse conjunto de

dados. Além disso, vale lembrar que a variável participante foi incluída no modelo

como variável mista.

Começamos, agora, a análise descritiva de cada uma dessas variáveis

selecionadas pelo modelo. A Tabela 5.9 apresenta a frequência e a proporção de

tonicidade de produção por grupo experimental. Note que o padrão paroxítono é o

predominante em todos os grupos experimentais – exceto no grupo 3 –, sendo que os

147



grupos 2 e 4 (dissimilares), segundo a análise inferencial, favorecem o acento

paroxítono (p < 0.001).

Tabela 5.9: Frequência e proporção de tonicidade de produção por grupo experimental.

Grupos Experimentais
Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

G1 - Similar Frequente 995 (44%) 1.132 (50%) 136 (6%)

G2 - Dissimilar Frequente 1.114 (38,7%) 1.722 (59,7%) 47 (1,6%)

G3 - Similar Baixa Frequência 1.125 (51,3%) 936 (42,7%) 130 (6%)

G4 - Dissimilar Baixa Frequência 1.335 (43,7%) 1.646 (53,9%) 75 (2,4%)

Esse favorecimento é expresso também através de maiores níveis de

concordância de respostas entre os falantes, respectivamente, 0.75 e 0.71 para os grupos

2 e 4, conforme indica a estatística de Gwet exposta na Tabela 5.10.12 O fato dos

falantes concordarem mais entre eles pode ser compreendido como um indício de que

há menor interferência de variáveis confundidoras, que, neste caso, seria a semelhança

com uma palavra real. Note que a ausência de fatores que interferem na produção dos

falantes favoreceu o acento paroxítono, o que pode ser um indicativo de que este é o

padrão acentual de sua língua replicado nas pseudopalavras – mas, claro, é preciso

avaliar essa preferência também em relação ao tipo de sílaba final, como exporemos

adiante.

12 A estatística de Gwet foi utilizada para a avaliar o nível de independência das variáveis grupo
experimental e sílaba final, as quais se mostraram independentes. Essa avaliação é realizada a partir do
nível de concordância das respostas dos participantes do estudo. Neste caso, a maior concordância nos
grupos dissimilares evidencia que há menos fatores que confundem a resposta dos falantes, fator esse
atribuído à similaridade fonológica.
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Tabela 5.10: Estatística de Gwet para cada nível do grupo experimental.

Grupo Experimental Valor da Estatística de
Gwet13

G1 - Similar Frequente 0.66 (0,613; 0,715)14

G3 - Similar de Baixa Frequência 0.59 (0,529; 0,646)

G2 - Dissimilar Frequente 0.75 (0,717; 0,793)

G4 - Dissimilar de Baixa Frequência 0.71 (0,662; 0,750)

Conforme demonstram os dados da Tabela 5.9, há uma maior percentagem de

tonicidade antepenúltima nos grupos similares (1 e 3), o que assinala o papel da

similaridade fonológica na emergência desse padrão acentual. Tal fato é visualizado

também nos resultados expostos na Tabela 5.11, que demonstram a frequência e a

proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra alvo.15 As

proparoxítonas emergiram em maior proporção quando a palavra base era proparoxítona

nos grupos similares do que nos dissimilares: 22,2% em comparação a 4,4%. Esses

resultados descritivos são ratificados pela análise inferencial, a qual constatou que a

tonicidade da palavra alvo é determinante para a emergência do acento proparoxítono

(valor de p < 0,001), aumentando em mais de 400% as suas chances de ocorrência.

15 Vale destacar que comparamos aqui se a tonicidade atribuída pelo falante à pseudopalavra corresponde
à tonicidade da palavra base (isto é, a palavra a partir da qual a pseudopalavra foi criada).

14 O valor inicial, que está fora do parênteses, representa a média dos valores mínimo e máximo obtidos
pela estatística de Gwet.

13 Na estatística de AC1 de Gwet, quanto mais próximo de 1, menor a probabilidade de a concordância
acontecer devido ao acaso, ou seja, melhor a concordância entre os falantes na classificação das
pseudopalavras (mais respostas semelhantes entre eles).
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Tabela 5.11: Frequência e proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra alvo.

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Tonicidade
da Palavra

Alvo

Oxítona 2.397
(63,6%)

1.331
(35,3%)

40
(1,1%)

3.768
(36,3%)

Paroxítona 1.863
(44%)

2.371
(56%)

65
(1,5%)

4.299
(41,4%)

Proparoxítona 309
(13,3%)

1.734
(74,5%)

283
(12,2%)

2.326
(22,4%)

Total 4.569
(44%)

5.436
(52,3%)

388
(3,7%)

10.393
(100%)

Semelhante predileção é verificada também com as demais tonicidades, visto

que é possível observar mais oxítonas quando o acento da palavra alvo é oxítono

(63,6%) do que, por exemplo, paroxítono (44%), ou ainda, proparoxítono (13,3%). Há,

dessa forma, uma queda de 75% e 90% na chance da palavra ser oxítona se a tonicidade

da palavra alvo for, respectivamente, paroxítona e proparoxítona. O mesmo para as

paroxítonas: a probabilidade da palavra ser paroxítona aumenta se a palavra alvo for

paroxítona ou proparoxítona (valor de p < 0,001).

Essas duas variáveis, grupo experimental e tonicidade da palavra alvo, que

foram selecionadas como significativas pelo modelo estatístico, codificam sob

diferentes pontos de vista a similaridade fonológica – isto é, o grupo experimental

codifica a relação entre similaridade fonológica e frequência de ocorrência do item

lexical. A tonicidade da palavra base/alvo evidencia se há correspondência entre a

tonicidade de produção e a tonicidade da palavra a partir da qual a pseudopalavra foi

criada.

Vejamos, agora, na Tabela 5.12, a frequência e a proporção de tonicidade de

produção a partir da sílaba final da pseudopalavra.
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Tabela 5.12: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final da

pseudopalavra.

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Sílaba Final
da Palavra

CV-CV-CV 570
(10,6%)

4.518
(84,4%)

267
(5%)

5.355
(51,5%)

CV-CV-CVC 3.999
(79,4%)

918
(18,2%)

121
(2,4%)

5.038
(48,5%)

Total 4.569
(44%)

5.436
(52,3%)

388
(3,7%)

10.393
(100%)

Notamos que a forte correlação visualizada na língua portuguesa entre sílaba

final da palavra e padrão acentual é replicada também nos resultados do presente

estudo: há mais produções paroxítonas com estrutura CV-CV-CV (84,4%) e mais

oxítonas com CV-CV-CVC (79,4%). Tal correlação é validada pela estatística

inferencial que indica a sílaba final da palavra como um forte fator na determinação da

localização acentual, visto que há mais chances da palavra ser oxítona (73 vezes mais)

ou proparoxítona em relação a ser paroxítona se ela terminar em CVC (valor de p <

0,001). Neste caso, a inusitada predileção entre CVC e acento proparoxítono se deve a

forte atuação da palavra alvo Júpiter. Esta palavra, por possuir uma baixa (ou nula)

vizinhança fonológica, desencadeou mais processos analógicos acentuais do que outros

vocábulos. É preciso destacar que a única palavra alvo proparoxítona com CV-CV-CVC

encontrada na língua dentro do limiar de frequência delimitado nesta pesquisa foi

Júpiter. Por isso, as comparações com outros vocábulos não são exatamente

correspondentes: pseudopalavras criadas a partir de Júpiter obtiveram 214 (53%)

produções oxítonas, 106 (26,2%) paroxítonas e 84 (20,8%) proparoxítonas, sendo que

as pseudopalavras formadas a partir de caráter obtiveram 256 (63,4%) produções

oxítonas, 147 (36,4%) paroxítonas e apenas 1 (0,2%) proparoxítona. Fora este caso, há

mais produções proparoxítonas com CV do que com CVC, o que reflete as tendências

da língua portuguesa sendo replicadas nas pseudopalavras, já que os trissílabos com

sílaba final leve figuram entre as estruturas mais recorrentes com tal padrão acentual.

A partir daqui, damos sequência à exposição dos resultados deste estudo,

apresentando e relacionando as variáveis com o objetivo de ter um panorama abrangente

a respeito do papel de cada uma delas no acento primário. Expomos, na Tabela 5.13, a
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tonicidade de produção por tonicidade da palavra alvo por nível de similaridade.

Tabela 5.13: Frequência e proporção de tonicidade de produção por tonicidade da

palavra alvo e por nível de similaridade.

Nível de
Similaridade

Tonicidade da
Palavra Alvo

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Grupos
Similares

(1 e 3)

Oxítona 1.179
(85%)

203
(14,6%)

4
(0,3%)

1.386
(13,3%)

Paroxítona 825
(40,1%)

1.194
(58,1%)

37
(1,8%)

2.056
(19,8%)

Proparoxítona 116
(11,5%)

671
(66,3%)

225
(22,2%)

1.012
(9,7%)

Grupos
Dissimilares

(2 e 4)

Oxítona 1.218
(51,1%)

1.128
(47,4%)

36
(1,5%)

2.382
(22,9%)

Paroxítona 1.038
(46,3%)

1.177
(52,5%)

28
(1,3%)

2.243
(21,6%)

Proparoxítona 193
(14,7%)

1.063
(80,9%)

58
(4,4%)

1.314
(12,6%)

Total 4.569
(44%)

5.436
(52,3%)

388
(3,7%)

10.393
(100%)

Os grupos similares apresentam maiores percentuais de atribuição acentual

semelhante à palavra base do que os grupos dissimilares em todas as tonicidades: os

grupos similares apresentaram 85% de produções oxítona/oxítona, 58,1% de

paroxítona/paroxítona e 22,2% de proparoxítona/proparoxítona; os grupos dissimilares

apresentaram 51,1% de produções oxítona/oxítona, 52,5% de paroxítona/paroxítona e

4,4% proparoxítona/proparoxítona; diferença essa que se mostra significativa (p <

0,001). Sua significância confirma a hipótese previamente formulada de que a

similaridade fonológica pode ser considerada uma das variáveis relevantes para a

indicação da sílaba proeminente na pseudopalavra.

Comparamos, agora, a distribuição de tonicidade tendo como base a frequência

de ocorrência do item lexical e a tonicidade da palavra alvo, conforme exposto na

Tabela 5.14. Esta tabela permite-nos visualizar se a alta frequência de ocorrência da

palavra base pode levar a um maior número de atribuições semelhantes à palavra base
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do que os grupos criados a partir de palavras de baixa frequência.

Tabela 5.14: Frequência e proporção de tonicidade de produção por tonicidade da

palavra alvo e por nível de frequência.

Nível de
Similaridade

Tonicidade da
Palavra Alvo

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Grupos de
Alta

Frequência
(1 e 2)

Oxítona 1.106
(62,1%)

667
(37,4%)

9
(0,5%)

1.782
(17,1%)

Paroxítona 950
(41,6%)

1.298
(56,8%)

38
(1,7%)

2.286
(22%)

Proparoxítona 53
(4,9%)

889
(82,5%)

136
(12,6%)

1.078
(10,4%)

Grupos de
Baixa

Frequência
(3 e 4)

Oxítona 1.291
(65%)

664
(33,4%)

31
(1,6%)

1.986
(19,1%)

Paroxítona 913
(45,4%)

1.073
(53,3%)

27
(1,3%)

2.013
(19,4%)

Proparoxítona 256
(20,5%)

845
(67,7%)

147
(11,8%)

1.248
(12%)

Total 4.569
(44%)

5.436
(52,3%)

388
(3,7%)

10.393
(100%)

Os grupos de alta e de baixa frequência apresentam taxas semelhantes de

atribuição acentual em relação à tonicidade da palavra base. Isso porque houve, nos

grupos de alta frequência, 62,1% de produções oxítonas quando a palavra base era

oxítona, 56,8% de paroxítonas quando a palavra base era paroxítona e 12,6% de

produções proparoxítonas quando a palavra base era proparoxítona. Valores esses que

são semelhantes a 65% de oxítonas, 53,3% de paroxítonas e 11,8% de proparoxítonas

quando a palavra base era, respetivamente, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa

diferença não se mostrou significativa (p > 0.05). A ausência de significância dessa

variável leva-nos a reavaliar o agrupamento de frequência, visto que, como discutiremos

no capítulo 7, não é possível afirmar que pseudopalavras dissimilares a uma palavra real

resgatam a sua frequência. Por isso, os dados expostos na Tabela 5.15 ajudam-nos a

observar que o grupo similar e frequente (1) apresenta maiores percentuais de acento

correspondente à palavra base do que os demais grupos (2, 3 e 4), o que evidencia a
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significância da variável frequência de ocorrência.

Vimos, até então, que tanto a similaridade fonológica como a frequência de

ocorrência da palavra base se mostraram significativas. Vejamos, agora, como se dá a

interação entre similaridade fonológica e frequência de ocorrência dos itens lexicais,

que é codificada na variável grupo experimental, conforme exposto na Tabela 5.15.

Tabela 5.15: Frequência e proporção de tonicidade de produção por tonicidade da

palavra alvo e por grupo experimental.

Grupo
Experimental

Tonicidade da
Palavra Alvo

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Grupo 1 -
Similar

Frequente

Oxítona 558
(91,6%)

50
(8,2%)

1
(0,2%)

609
(100%)

Paroxítona 421
(37,6%)

675
(60,5%)

19
(1,7%)

1.115
(100%)

Proparoxítona 16
(3%)

407
(75,5%)

116
(21,5%)

539
(100%)

Grupo 2 -
Dissimilar
Frequente

Oxítona 548
(46,7%)

617
(52,6%)

8
(0,7%)

1.173
(100%)

Paroxítona 529
(45,2%)

623
(53,2%)

19
(1,6%)

1.171
(100%)

Proparoxítona 37
(6,9%)

482
(89,4%)

20
(3,7%)

539
(100%)

Grupo 3 -
Similar de

Baixa
Frequência

Oxítona 621
(79,9%)

153
(19,7%)

3
(0,4%)

777
(100%)

Paroxítona 404
(42,9%)

519
(55,2%)

18
(1,9%)

941
(100%)

Proparoxítona 100
(21,1%)

264
(55,8%)

109
(23%)

473
(100%)

Grupo 4 -
Dissimilar de

Baixa
Frequência

Oxítona 670
(55,4%)

511
(42,3%)

28
(2,3%)

1.209
(100%)

Paroxítona 509
(47,5%)

554
(51,7%)

9
(0,8%)

1.072
(100%)

Proparoxítona 156
(20,1%)

581
(75%)

38
(4,9%)

775
(100%)
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Observamos, na Tabela 5.15, que o grupo 1, similar de alta frequente, consiste

no grupo que apresenta maiores taxas de atribuições acentuais conforme a tonicidade da

palavra base. Obtivemos, neste grupo, 91,6% de produções oxítonas, 60,5% de

paroxítonas e 21,5% de proparoxítonas, respectivamente, quando a palavra base era

oxítona, paroxítona e proparoxítona. Há, entretanto, uma exceção em relação às

atribuições proparoxítonas no grupo 3, similar de baixa frequência. Este apresenta mais

atribuições proparoxítonas correspondentes à palavra base (23%) do que o grupo 1

(21,5%). A estatística inferencial apontou diferença significativa entre o grupo 1 e todos

os demais grupos, exceto para o coeficiente proparoxítono do grupo 3. A significância

da variável grupo experimental, que associa similaridade fonológica e frequência de

ocorrência do item lexical, confirma a hipótese previamente formulada de que a

interação entre as variáveis conduziria a maiores atribuições do grupo 1. Isso significa

que há interação entre variáveis e que elas juntas podem contribuir para a indicação da

sílaba tônica da pseudopalavra.

Vejamos, agora, como se comporta a distribuição de tonicidade de produção por

sílaba final da palavra e por grupo experimental, conforme apresenta a Tabela 5.16.

Tabela 5.16: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final da

pseudopalavra e por grupo experimental.

Grupo
Experimental

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

G1 - Similar
Frequente

CV-CV-CV 45 (4,3%) 873 (83,4%) 129 (12,3%)

CV-CV-CVC 950 (78,1%) 259 (21,3%) 7 (0,6%)

G2 - Dissimilar
Frequente

CV-CV-CV 120 (7%) 1.549 (90,6%) 40 (2,3%)

CV-CV-CVC 994 (84,7%) 173 (14,7%) 7 (0,6%)

G3 - Similar de
Baixa Frequência

CV-CV-CV 228 (24,9%) 641 (70%) 47 (5,1%)

CV-CV-CVC 897 (70,4%) 295 (23,1%) 83 (6,5%)

G4 - Dissimilar de
Baixa Frequência

CV-CV-CV 177 (10,5%) 1.455 (86,5%) 51 (3%)

CV-CV-CVC 1.158 (84,3%) 191 (13,9%) 24 (1,7%)

A disposição das três variáveis em conjunto permite-nos constatar que a

correlação entre sílaba final da palavra e padrão acentual, como esperado, mantém-se
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predominante em todos os grupos experimentais. Nos grupos dissimilares (2 e 4), há

maiores percentagens de paroxítonas com CV-CV-CV (90,6% no grupo 2 e 86,5% no

grupo 4) e de oxítonas com CV-CV-CVC (84,7% no grupo 2 e 84,3% no grupo 4) do

que nos grupos similares (1 e 3), com CV-CV-CV (83,4% no grupo 1 e 70% no grupo 3)

e com CV-CV-CVC (78,1% no grupo 1 e 70,4% no grupo 3). Para as proparoxítonas,

verificamos uma maior ocorrência no grupo 1 com CV-CV-CV e percentagens similares

no grupo 3; entretanto, como salientado, as produções com CV-CV-CVC decorrem

especificamente da palavra base Júpiter.

Verifiquemos, agora, como se dá a frequência e a proporção de tonicidade de

produção por sílaba final da pseudopalavra, por grupo experimental e por tonicidade da

palavra alvo, como exposto na Tabela 5.17.

Tabela 5.17: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final da

pseudopalavra, por grupo experimental e por tonicidade da palavra alvo.

Grupo
Experimental

Sílaba Final
da Palavra

Tonicidade
Alvo

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

G1 - Similar
Frequente

CV-CV-CV

Oxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Paroxítona 29
(5,7%)

466
(91,7%)

13
(2,6%)

Proparoxítona 16
(3%)

407
(75,5%)

116
(21,5%)

CV-CV-CVC

Oxítona 558
(91,6%)

50
(8,2%)

1
(0,2%)

Paroxítona 392
(64,6%)

209
(34,4%)

6
(1%)

Proparoxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

G2 -
Dissimilar
Frequente

CV-CV-CV

Oxítona 41
(6,8%)

553
(92%)

7
(1,2%)

Paroxítona 42
(7,4%)

514
(90,3%)

13
(2,3%)

Proparoxítona 37
(6,9%)

482
(89,4%)

20
(3,7%)
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CV-CV-CVC

Oxítona 507
(88,6%)

64
(11,2%)

1
(0,2%)

Paroxítona 487
(80,9%)

109
(18,1%)

6
(1%)

Proparoxítona 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

G3 - Similar
de Baixa

Frequência

CV-CV-CV

Oxítona 122
(51,3%)

114
(47,9%)

2
(0,8%)

Paroxítona 81
(19,9%)

317
(77,9%)

9
(2,2%)

Proparoxítona 25
(9,2%)

210
(77,5%)

36
(13,3%)

CV-CV-CVC

Oxítona 499
(92,6%)

39
(7,2%)

1
(0,2%)

Paroxítona 323
(60,5%)

202
(37,8%)

9
(1,7%)

Proparoxítona 75
(37,1%)

54
(26,7%)

73
(36,1%)

G4 -
Dissimilar de

Baixa
Frequência

CV-CV-CV

Oxítona 128
(21,2%)

457
(75,8%)

18
(3%)

Paroxítona 32
(6,3%)

469
(92,5%)

6
(1,2%)

Proparoxítona 17
(3%)

529
(92,3%)

27
(4,7%)

CV-CV-CVC

Oxítona 542
(89,4%)

54
(8,9%)

10
(1,7%)

Paroxítona 477
(84,4%)

85
(15%)

3
(0,5%)

Proparoxítona 139
(68,8%)

52
(25,7%)

11
(5,4%)

Esse panorama mais detalhado demonstra como o grupo experimental e a

tonicidade da palavra base interagem e têm papel relevante na atribuição acentual.

Destaca-se, como salientado, a predileção pelo acento final em CV-CV-CVC e pelo

acento penúltimo em CV-CV-CV. Suas percentagens, no entanto, variam conforme o

grupo experimental e a tonicidade da palavra alvo. Nota-se, por exemplo, que, no grupo

1, há 91,7% de produções paroxítonas quando a palavra base é paroxítona, ao passo que
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essa percentagem cai para 75,5% quando a palavra base é proparoxítona com

CV-CV-CV. Para CV-CV-CVC, 91,6% de produções oxítonas com tonicidade alvo

oxítona contrastam com 64,6% de oxítonas com tonicidade alvo paroxítona, ou seja, há

uma redução de 27% de produções oxítonas com a simples modificação da tonicidade

da palavra alvo. Na hipótese de se considerar apenas sílaba final como preditora do

acento, como propõe Bisol (1994) para o PB, e tendo em vista que os falantes replicam

os padrões de sua gramática fonológica em pseudopalavras, não haveria justificativa

para essas produções além de marcações lexicais – o que seria incoerente para uma

pseudopalavra. Essa influência da tonicidade da palavra base mostra-se ainda mais

expressiva no grupo 3, visto que obtivemos 51,3% de produções oxítonas quando a

palavra base era oxítona em CV-CV-CV e, ainda, 92,6% de oxítonas com CV-CV-CVC

quando a palavra base era oxítona, caindo para 60,5% quando a palavra base era

paroxítona.

Em contrapartida, para os grupos dissimilares, observamos que os percentuais

são maiores na correlação sílaba final e padrão acentual: no grupo 2, verificamos que,

aproximadamente, 90% das palavras com CV-CV-CV são paroxítonas e mais de 81%

são oxítonas com CV-CV-CVC; já no grupo 4, aproximadamente, 85% das palavras

CV-CV-CVC são oxítonas, enquanto que para CV-CV-CV observam-se taxas acima de

90% de paroxítonas quando a palavra alvo é paroxítona e proparoxítona e apenas 75%

quando a palavra base é oxítona. A redução dessa percentagem faz surgir a seguinte

questão: se a similaridade atua apenas nos grupos similares (1 e 3), como explicar essa

diminuição no grupo 4? Não haveria uma atuação também da similaridade? Uma análise

mais minuciosa dos vocábulos permitiu-nos verificar que o segmento final influenciou

na seleção do padrão final: a presença dos segmentos -i e -u em posição final foi um

fator determinante para a produção de oxítonos. Verificamos que há, nos dados, 21

produções oxítonas em socaru, 20 em gumuli, 18 em cabori, 12 em govubi, 11 em jeluci

e 8 em sicori. Para as demais vogais, obteve-se, por exemplo, 1 produção em cobiro, 0

em camola, em navedo e em cacega. A influência do segmento final será discutida nos

capítulos 6 e 7. De todo modo, já vale observar que os falantes estão replicando um

padrão produtivo na gramática fonológica do PB nas pseudopalavras: saci, caqui, buriti,

Malu, Cadu, preju etc.

A última variável linguística apontada pelo modelo estatístico como relevante

para a explicativa dos dados consistiu no segmento modificado. Conforme demonstra a

Tabela 5.18, visualizam-se taxas maiores para oxítonas e proparoxítonas quando o
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segmento modificado era uma vogal do que uma consoante, diferenças essas

significativas (valor de p = 0,004 e p = 0,012, respectivamente). Isso demonstra que,

neste grupo de dados, a mudança da vogal teve um menor impacto na semelhança entre

as palavras do que as consoantes, o que pode ser um indicativo de que os falantes fazem

associações entre vocábulos considerando os segmentos consonantais mais do que os

vocálicos – a ser investigado em estudos futuros.

Tabela 5.18: Frequência e proporção de tonicidade de produção por segmento

modificado.

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Segmento
Modificado

Vogal 2.350
(45,6%)

2.593
(50,3%)

216
(4,2%)

5.159
49,6%)

Consoante 2.219
(42,4%)

2.843
(54,3%)

172
(3,3%)

5.234
(50,4%)

Total 4.569
(44%)

5.436
(52,3%)

388
(3,7%)

10.393
(100%)

Tal afirmativa mantém-se mesmo se observarmos a tonicidade da palavra base,

como demonstra a Tabela 5.19. Notamos que os percentuais para segmento modificado

(consonantal e vocálico) são semelhantes independente da tonicidade da palavra base,

exceto para as proparoxítonas – que, de fato, parecem ser determinadas pela analogia.
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Tabela 5.19: Frequência e proporção de tonicidade de produção por tonicidade de

palavra alvo e por segmento modificado.

Segmento
Modificado

Tonicidade da
Palavra Alvo

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Vogal

Oxítona 1.201
(51,1%)

969
(41,2%)

180
(7,7%)

2.350
(22,6%)

Paroxítona 661
(25,5%)

1.083
(41,8%)

849
(32,7%)

2.593
(24,9%)

Proparoxítona 28
(13%)

36
(16,7%)

152
(70,4%)

216
(2,1%)

Consoante

Oxítona 1.196
(53,9%)

894
(40,3%)

129
(5,8%)

2.219
(21,4%)

Paroxítona 670
(23,6%)

1.288
(45,3%)

885
(31,1%)

2.843
(27,4%)

Proparoxítona 12
(7%)

29
(16,9%)

131
(76,2%)

172
(1,7%)

Total 3.768
(36,2%)

4.299
(41,4%)

2.326
(22,4%)

10.393
(100%)

No que se refere às variáveis experimentais, os modelos inferenciais

selecionaram o bloco de apresentação e a aleatorização como significativos na análise

geral dos dados. Todavia, não é possível determinar que esse papel, de fato, é

significativo, já que os estímulos, como salientado na metodologia, passaram

previamente por duas aleatorizações. A primeira entre todos os estímulos, os quais

foram subdivididos em quatro grupos de 93 estímulos. A segunda pelo software

PsychoPy, que fez uma aleatorização individual para cada falante. Vale destacar que,

mesmo aqueles que tiveram sua tarefa experimental finalizada por meio de uma

apresentação de slides, tiveram uma segunda aleatorização prévia, que foi realizada pelo

próprio aplicativo para o indivíduo T. A. Por isso, não é possível indicar uma total

ausência de aleatorização nos experimentos, de forma que a relevância da aleatorização

deve ser reavaliada em estudos futuros.
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5.4 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos todas as decisões metodológicas e os resultados

encontrados em um estudo experimental que objetivou, especificamente, avaliar o papel

de três fatores na atribuição acentual: sílaba final, similaridade fonológica e frequência

de ocorrência do item lexical. Selecionamos essas variáveis, pois, como salientamos,

elas consistem em alguns dos fatores apontados pela literatura como relevantes para o

acento primário em PB. As suas seleções se justificam, na medida em que estamos

investigando se os falantes do PB estão realizando generalizações a partir de sua

gramática fonológica e replicando em pseudopalavras. O PB, neste caso, caracteriza-se

como a língua materna dos participantes desta pesquisa. Estudo semelhante poderia ser

realizado com falantes nativos do inglês, por exemplo, e deveria apresentar resultados

diferentes, já que as generalizações a partir da gramática fonológica do inglês são

diferentes.

Para a similaridade fonológica, partimos da hipótese de que os falantes, ao

lidarem com um novo vocábulo (ou pseudopalavra), poderiam recorrer ao seu léxico

mental, por meio de processos analógicos, a fim de estender o padrão acentual presente

em uma palavra real a um novo vocábulo, como realizado por Protopapas et al. (2006)

na língua grega. Tal processo desencadeia um processamento lexical do novo vocábulo,

ao invés de um simples processo de codificação-decodificação de grafemas-fonemas por

vias sublexicais, como é proposto, em geral, pelos modelos de processamento de

palavras, como o de Dupla Rota (RASTLE; COLTHEART, 2000; COLTHEART, 2005).

Com relação à frequência de ocorrência do item lexical, analisamos se a robustez das

conexões da palavra base de alta frequência facilitaria o processamento em relação à

precisão, isto é, a força da conexão desencadearia mais processos analógicos, o que

também foi comprovado em nossos resultados (BYBEE, 2001; 2010;

PIERREHUMBERT, 2001; PROTOPAPAS et al., 2006). Investigamos, ainda, a sílaba

final da palavra a fim de avaliar a hipótese de sensibilidade ao peso silábico, que é

amplamente defendida na literatura (BISOL, 1994; MAGALHÃES, 2004; WETZELS,

2007).

Verificamos, diante dos resultados gerais, que a validação prévia da métrica de

(dis)similaridade afetou significativamente os resultados do presente estudo, de forma

que se fez necessário excluir o grupo de pseudopalavras não validadas. A partir da

exclusão de parte dos dados, constatamos empiricamente que, de fato, a correlação entre
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sílaba final da palavra e padrão acentual é um fator importante na atribuição acentual.

Todavia, os resultados não foram categóricos em direção à replicação de uma possível

regra geral, como a de sensibilidade ao peso silábico, visto que há um percentual

significativo de vocábulos que não seguem tal proposição: 15% de pseudopalavras

CV-CV-CV não são paroxítonas e 20% de pseudopalavras CV-CV-CVC não são

oxítonas. Além disso, vimos que há uma maior correlação entre sílaba final e padrão

acentual em CV-CV-CV do que em CV-CV-CVC, e não o inverso. Tal fato decorre dos

percentuais maiores para os primeiros (84,4%) do que para os últimos (79,4%), o que

indica que outros fatores se fazem necessários para explicar o sistema acentual do

português.

Os resultados descritivos e inferenciais demonstraram a relevância da

similaridade fonológica sozinha e também em interação com a frequência de ocorrência

do item lexical. Constatou-se que os grupos similares (grupos 1 e 3) desencadeiam mais

produções oxítonas, enquanto os dissimilares (grupos 2 e 4) favorecem o acento

paroxítono. Tal fato pode ser um indicativo de que há menos fatores em concorrência

nos grupos dissimilares, conduzindo à produção do padrão acentual da língua materna

dos falantes, o paroxítono. Verificou-se, também, que as proparoxítonas emergiram de

forma significativa nos grupos similares e quando a tonicidade da palavra base era

proparoxítona. Observa-se, dessa forma, a significância da similaridade fonológica nos

dados gerais e, principalmente, para a produção do acento proparoxítono. A importância

da similaridade fonológica demonstra que os falantes resgatam informações lexicais do

PB, via analogia, associam-nas com pseudopalavras e estendem o padrão acentual da

palavra real na pseudopalavra, como hipotetizado na presente pesquisa. Esses resultados

trazem indícios de que as pseudopalavras, quando associadas a palavras reais, sofrem

processos analógicos que desencadeiam o processamento por vias lexicais. Sendo este

um processo cabível de ocorrer com pseudopalavras, podemos assumir, da mesma

forma, que pode ser aplicado com palavras reais, especialmente as não familiares, e com

palavras estrangeiras.

No que se refere à frequência de ocorrência do item lexical, os grupos de alta e

de baixa frequência não mostraram diferença significativa, o que nos fez questionar se

grupos dissimilares à palavra base podem resgatar a sua frequência. Tal fato nos fez

rever o contraste entre os níveis dessa variável para apenas grupo similar e frequente (1)

e os demais. Neste novo contexto de análise, os resultados do grupo similar e frequente

demonstram que há mais processos analógicos do que nos demais grupos. Ademais, a
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significância da variável grupo experimental evidencia que a frequência de ocorrência e

a similaridade fonológica apresentam interação. Apenas o coeficiente proparoxítono do

grupo 3 não demonstrou diferença significativa com o grupo 1. Constatamos, assim, que

a interação tanto entre essas variáveis como com a sílaba final são importantes para a

predição do local em que o acento incide. Discutiremos as interações no capítulo 7.

Em síntese, os resultados deste estudo demonstraram que diferentes fatores se

mostram relevantes para a explicação do acento em pseudopalavras. Das três variáveis

investigadas, sílaba final, similaridade fonológica e frequência de ocorrência dos itens

lexicais, todas elas se mostraram significativas na análise das variáveis isoladas e em

interação. Além disso, ao longo das análises, constatamos que o segmento modificado

(se consoante ou vogal) também se mostrou estatisticamente significativo.

De modo geral, esses resultados trazem indícios importantes de que os falantes

resgatam informações lexicais e, consequentemente, informações segmentais presentes

em sua gramática fonológica. Isso porque eles mapeiam, através da similaridade

fonológica, pseudopalavras a palavras reais (via analogia), o que desencadeia a extensão

de um padrão acentual. Observa-se, assim, que as informações segmentais consistem

em abstrações e generalizações realizadas a partir do uso, que compõem uma gramática

fonológica produtiva e ativa, que é acessada também diante de um vocábulo inexistente,

desencadeando analogias e permitindo a replicação de padrões acentuais presentes em

seu léxico fonológico, sendo eles produtivos ou não – tese defendida por esta pesquisa,

a ser desenvolvida no capítulo 7.
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6.

Experimento 2: Processamento Sublexical

Neste capítulo, apresentamos os objetivos e as hipóteses que motivam a

realização do experimento 2, que investiga se a sílaba final, os morfemas derivacionais

por sufixação e a frequência de tipo de sequências fonológicas influenciam, de alguma

maneira, a atribuição acentual, o que caracterizaria um processamento sublexical.

Descrevemos, ainda, as decisões metodológicas adotadas, bem como expomos os

resultados descritivos e inferenciais.

6.1 Objetivos e Hipóteses

Frente ao objetivo geral desta tese, o segundo experimento investiga o papel que

a sílaba final, os morfemas sufixais e a frequência de tipo de sequências fonológicas

desempenha na atribuição do acento primário em pseudopalavras. Mais

especificamente, este experimento avalia a hipótese de que morfemas sufixais e

sequências fonológicas frequentes podem desencadear processamentos sublexicais,

resgatando e ativando padrões métricos. Explicitamos as razões para a seleção de cada

uma das variáveis.

A primeira variável em investigação é a sílaba final. De modo semelhante à sua

seleção no primeiro experimento, sua escolha se deve tanto a uma forma de controle do

tamanho das pseudopalavras como a uma maneira de avaliar, agora sem controle

segmental, o papel que a sílaba final exerce na atribuição do acento lexical. Buscamos

observar se a sílaba final pode ser preditora do local em que o acento incide, de forma

que as fortes conexões fonológicas entre sílaba e padrão acentual, que se fazem

presentes nas representações linguísticas, fariam com que o acento oxítono fosse o

preferido em sílabas finais CVC e o paroxítono em sílabas finais CV. Espera-se que essa

tendência seja mais expressiva no grupo de pseudopalavras aleatórias (como será

explicitado adiante) do que nos demais grupos, por exemplo.

A segunda variável em análise são os morfemas derivacionais por sufixação.

Autores como Lee (1995), Cagliari (1999) e Cantoni (2013) dão protagonismo à
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morfologia, seja ao proporem regras que têm como base a estrutura morfológica da

palavra, seja ao assumi-la como reguladora das redes e das conexões que constroem as

representações linguísticas. Cagliari (1999) e Cantoni (2013) propõem que os morfemas

sufixais atuam como preditores do acento, podendo atrair (-il em fabril, primaveril),

repelir (-ic em técnica, física) ou não atuar na atribuição acentual (-o em aluno,

menino).1 Frente à proposta dos autores, investigamos se a presença de terminações

morfológicas, tônicas ou átonas, faria com que os falantes replicassem os padrões

acentuais presentes em suas gramáticas fonológicas nas produções de pseudopalavras. O

sufixo -lise, formador de elementos químicos (catálise, hidrólise, glicólise), por

exemplo, repele o acento para a sílaba anterior, transformando-a em uma proparoxítona.

Este sufixo apresenta a seguinte frequência: 489 tipos proparoxítonos e 11 tipos

paroxítonos (delise, valise) (BENEVIDES; GUIDE, 2017).

Diante de padrões morfofonológicos como esse e testando a hipótese de que a

presença de sufixos derivacionais direciona o acento em pseudopalavras, espera-se que

um falante nativo atribua tonicidade a uma pseudopalavra seguindo as tendências de

(a)tonicidade dos morfemas. Isto é, para o exemplo em questão, espera-se que os

falantes repliquem os padrões encontrados na língua: proparoxítono e paroxítono. À luz

dos Modelos de Uso e de Exemplares (KEMMER; BARLOW, 1999; LANGACKER,

1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001; 2006; 2010; PIERREHUMBERT, 2001), de Cagliari

(1999) e de Cantoni (2013), hipotetizamos que a produtividade e a robustez das

conexões morfológicas (consolidadas pelas relações fonéticas e semânticas) tendam a

fazer com que os sufixos derivacionais atuem atraindo ou repelindo o acento.

Há, ainda no âmbito morfológico, um segundo grupo de pseudopalavras: aquelas

que possuem sufixos com diferentes padrões acentuais. -ic que pode formar

substantivos proparoxítonos, como técnica, física e música, que apresentam 17.094

tipos na língua, e, também, que pode formar diminutivos paroxítonos, como burrico,

namorico e talarico, que apresentam 7.862 tipos. Diante da presença de dois padrões

produtivos em concorrência na língua, observaremos, simultaneamente, se a frequência

de tipo pode determinar o padrão preferido. Isto é, a alta frequência de -ic proparoxítono

fará com que essa tonicidade seja preferida em relação a -ic paroxítono? Essa hipótese

baseia-se em diferentes estudos que apontam que a frequência de tipo fortalece as

conexões e as representações lexicais, de forma que elas são mais suscetíveis a

desencadearem processos analógicos (COLTHEART; RASTLE, 1994; PINHEIRO,

1 Salientamos que esta tese não abordará a atuação de morfemas flexionais.
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1994; RASTLE; COLTHEART, 2000; COLTHEART, 2005; EYSENCK; KEANE,

2010). Para o sufixo -ic, predizemos que a maior frequência de tipo de um padrão

acentual (-ic proparoxítono), devido à robustez de suas conexões, pode direcionar a

atribuição acentual ao padrão mais frequente. Com isso, dois resultados são possíveis

(especificamente para -ic): i. se a frequência de tipo for relevante, espera-se predomínio

do acento antepenúltimo; ou ii. se a frequência de tipo não for determinante do acento,

esperam-se produções similares em ambos os padrões acentuais (paroxítono e

proparoxítono).

No que se refere à terceira e última variável, frequência de tipo de sequências

fonológicas, investigamos se os falantes reproduzem os padrões produtivos de

sequências fonológicas, tônicas ou átonas, que estão presentes em sua gramática através

de abstrações de uso, em pseudopalavras. Esses padrões podem se constituir em

diferentes níveis: segmentais, silábicos e morfológicos, por exemplo. Tal hipótese de

análise fundamenta-se nos Modelos de Uso (BYBEE, 2001; 2006; 2010), em Cantoni

(2013) e em Benevides (2017). Para eles, as representações linguísticas são construídas

a partir de generalizações realizadas de instâncias de uso real, as quais podem ser

replicadas a novos vocábulos da língua. Tendo em vista que há sequências fonológicas

na língua recorrentes com certos padrões acentuais, mas não com outros, espera-se que

esses padrões sejam aplicados também às pseudopalavras. Por exemplo, palavras

terminadas com -ero possuem 950 ocorrências com acento proparoxítono (efêmero,

adúltero, mísero), 2.120 ocorrências com paroxítono (sincero, severo, clero) e apenas 20

produções oxítonas (Figueró, eró, ceró) (BENEVIDES; GUIDE, 2017). Neste caso, os

falantes, ao se depararem com pseudopalavras como sudero e melero, acessam os

padrões abstraídos de sua língua na sua representação mental e reproduzem-nos na nova

palavra. Esperam-se produções paroxítonas em maiores proporções, seguida de

proparoxítonas e com raras produções oxítonas. Essa asserção vai de encontro às

propostas acentuais que postulam que o acento paroxítono deve ser categórico, tendo

em vista a sílaba final da palavra ou a extrametricidade morfológica de -o.

É preciso lembrar, entretanto, que, para os modelos de uso, não é esperado

categoricidade em nenhuma direção, bem como não se espera produções aleatórias (isto

é, em torno de 50%), uma vez que, para essa concepção de língua, as produções dos

falantes devem replicar as tendências encontradas na língua em uso. O conhecimento

probabilístico do falante a respeito de sua língua faz com que ele tenda a reproduzir o

padrão acentual de sequências fonológicas de alta frequência em pseudopalavras, a
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partir das tendências encontradas em sua língua materna. A reprodução dessas

tendências indica que os falantes acessam as informações fonológicas (segmentais) para

atribuir tonicidade.

Vale salientar, ainda, que estamos, a partir dessa variável, fazendo duas

afirmações importantes: i. acessamos os padrões fonológicos presentes em nossa

gramática fonológica e atribuímos tonicidade conforme a força de suas conexões – isto

é, quanto mais frequente (de tipo), mais forte é sua conexão e mais saliente está para o

falante; e, principalmente, ii. ao acessarmos à nossa gramática fonológica, valemo-nos

não apenas de informações silábicas abstratas (e.g., CV-CV-CV), mas também de

informações segmentais. Em outras palavras, ao contrário do que a literatura sugere,

esta pesquisa se propôs a avaliar também se os falantes utilizam segmentos ou

sequências de segmentos (sequências fonológicas) como pista prosódica para atribuir

acento.

Soma-se a essas duas últimas variáveis, a seleção de um grupo de terminações

(-oca, -ida, -imo, -ulo, -ido, -omo) que, ora são morfemas sufixais, ora não o são (são

apenas sequências fonológicas produtivas). Terminações como -ido são exemplos desses

casos, na medida em que refletem o sufixo -ido, formador de particípio paroxítono

(comido e munido), com 10.067 ocorrências, e a sequência fonológica proparoxítona

-ido, presente em vocábulos como estúpido e rígido, com 770 ocorrências. Para esses

casos, em que há concorrência entre padrões morfológicos e fonológicos, investigamos

se há interação entre as variáveis e se uma delas tem predileção em relação à outra. Em

outros termos, verificamos se há preferência por padrões morfológicos ou fonológicos e,

ainda, se essa escolha está relacionada à frequência de tipo.

Sintetizamos, a seguir, as hipóteses relacionadas a cada uma das variáveis

isoladas:

Hipótese 4: se a sílaba final (independente dos segmentos) contribuir para a

predição de forma mais efetiva do acento lexical, a sílaba final CVC favorecerá o acento

oxítono, enquanto a sílaba final CV, o paroxítono.

Hipótese 5: se a produtividade e a robustez das conexões morfológicas

(consolidadas pelas relações fonéticas e semânticas) forem acessadas e atuarem, os

sufixos derivacionais vão atrair ou repelir o acento conforme a gramática da língua

materna do falante.

Hipótese 6: se o falante fizer uso do seu conhecimento probabilístico a respeito

de sua língua, ele reproduzirá padrões acentuais associados a sequências fonológicas de
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alta ou de baixa frequência em pseudopalavras, seguindo as tendências encontradas em

sua língua materna.

Além disso, para a interação entre as variáveis, espera-se que:

Hipótese C: se houver interação entre sílaba final e morfemas sufixais,

pseudopalavras que apresentam sufixos com tonicidade que direcionam para a mesma

sílaba que a sílaba final receberão maiores percentuais de atribuição acentual do que

pseudopalavras que apresentam sufixos com direcionalidade oposta à sílaba final.

Hipótese D: se houver interação entre sílaba final e sequências fonológicas,

pseudopalavras que apresentam diferentes mapeamentos acentuais no léxico da língua

refletirão as tendências acentuais presentes no léxico, apresentando, também,

direcionamento da sílaba final.

Hipótese E: se houver interação entre morfemas sufixais e sequências

fonológicas, pseudopalavras apresentarão preferência por padrões morfológicos ou

fonológicos.

6.2 Metodologia

Nesta seção, exporemos as decisões metodológicas empregadas para a criação

das pseudopalavras que compõem este estudo. Iniciamos, na seção 6.2.1, explicitando a

métrica empregada para a criação das pseudopalavras; na seção 6.2.2, o perfil e a

quantidade de falantes que compõem a amostra; em sequência, na seção 6.2.3,

contabilizamos a partir das variáveis em análise a quantidade de dados coletados; na

seção 6.2.4, explicitamos como se deu o processo de coleta de dados, por meio do

desenho experimental; e, por fim, na seção 6.2.5, apresentamos as variáveis dependente

e independente que serão investigadas nesta análise com suas respectivas variantes.

6.2.1 Métrica de criação das pseudopalavras

A métrica para a criação das pseudopalavras do experimento 2 consistiu na

seleção de terminações morfológicas e de sequências fonológicas produtivas com algum

padrão acentual da língua portuguesa. Essas terminações foram selecionadas a partir da

extração automática dos bi-, tri- e poligramas mais recorrentes com todos os padrões
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acentuais (proparoxítono, paroxítono e oxítono), usando como banco de dados o Corpus

ABG (BENEVIDES; GUIDE, 2017). A partir da extração dessas planilhas,

identificamos quais poderiam ser morfemas sufixais e quais seriam apenas sequências

fonológicas, selecionando, sempre que possível, os n-gramas com maior frequência.

Expomos, no Quadro 6.1, as terminações alvo de análise a partir das seguintes

categorias: sequências fonológicas, sequências fonológicas x morfemas sufixais,

morfemas sufixais e morfemas sufixais x morfemas sufixais (que contrastam diferentes

padrões morfológicos). Para maiores detalhes da frequência dos padrões, verifique o

Anexo C.

Quadro 6.1: Terminações fonológicas e morfológicas selecionadas para compor os estímulos do
experimento 2.

Sequências
Fonológicas

Sequências
Fonológicas x

Morfologia

Morfologia Morfologia x
Morfologia

- odo
cômodo, êxodo,
todo, modo

- ero
efêmero, número,
severo, clero

- ima
péssima, lástima,
clima, esgrima

- ito
âmbito, êxito,
bonito, conflito

- aro
pássaro, bávaro,
caro, raro

- ara
chácara, xícara,
cara, arara

- oca
época, unívoca,
pipoca, carioca

- ida
dúvida, lúcida,
medida, sabida

- imo
facílimo, dificílimo,
primo, mimo

- ulo
cubículo, textículo,
pulo, nulo

- ido
mórbido, sórdido,
definido, banido

- omo
gastrônomo,
autônomo, gnomo,
como

- logo
fonólogo, monólogo,
logo

- lise
catálise, ênclise,
deslize, valise

- oso
fabuloso, gostoso,
penoso

- ismo
socialismo, pluralismo,
cubismo

- ugem
ferrugem, penugem,
pelugem

- al
genial, tribunal, mortal

- oz
veloz, feroz, atroz

- ez
altivez, estupidez,
mudez

- ic(a/o)
técnica, física,
larica, burrico

- el/avel
pagável,
amável, pinhel,
Miguel

- il
projétil, têxtil,
gatil, pastoril

Como pode ser visualizado no Quadro 6.1, a quantidade de terminações por

categoria não ocorreu de forma igualitária, em decorrência da ausência de estímulos

produtivos ou que pudessem ser contrastados com outro padrão recorrente. Este foi o

caso, por exemplo, das sequências fonológicas e das sequências fonológicas x

morfológicas que só tinham terminações paroxítonas e proparoxítonas, uma vez que os
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padrões oxítonos são, em geral, compostos por algum morfema, o que impossibilitou

sua seleção. Nas demais categorias, há uma maior homogeneidade na quantidade de

estímulos. Temos, dessa forma, 6 sequências fonológicas, 6 sequências fonológicas x

morfológicas, 8 morfemas sufixais e 3 morfemas sufixais x morfemas sufixais.

A partir dessas terminações, criamos os estímulos formando palavras trissílabas

(CV-CV-CV ou CV-CV-CVC) que respeitassem a fonotática da língua portuguesa. A

definição por palavras trissílabas se deve à necessidade de restringir o tamanho da

palavra, por elas permitirem a produção dos três padrões acentuais do português e por

serem as estruturas mais recorrentes na língua com todos os padrões acentuais (VIARO;

GUIMARÃES-FILHO, 2007; BENEVIDES; GUIDE, 2017). Quanto à sílaba final da

palavra escolhida, CV e CVC foram selecionadas por permitirem a testagem da

preferência de CVC por acento final e de CV por acento penúltimo.

Além disso, tivemos atenção para que a pseudopalavra formada não se

assemelhasse a uma palavra real, o que remeteria à similaridade fonológica, objeto de

análise do experimento 1. Para termos essa garantia, fizemos, novamente, questionários

de validação dos estímulos. Neste caso, enviamos as pseudopalavras criadas via

GoogleForms a dez indivíduos e solicitamos que indicassem a qual palavra cada uma

das pseudopalavras se assemelhava – era um questionário aberto sem qualquer opção de

palavra a ser escolhida. O indivíduo só podia indicar uma palavra para cada estímulo.

Ao final das respostas, consideramos a pseudopalavra validada se, no máximo, duas

pessoas indicassem a mesma palavra – isto é, utilizamos a mesma métrica de

dissimilaridade do experimento 1. Após cinco formulários de validação,2 conseguimos

validar 162 das 165 pseudopalavras empregadas neste experimento. Apesar dos

estímulos zonugem,3 pefoso4 e taloca5 não terem sido validados, decidimos incluí-los,

tendo em vista que as respostas indicavam sempre a associação pela terminação.

Zonugem, por exemplo, foi indicado como similar a ferrugem e pelugem, todos

associados pela sequência fonológica -ugem. É preciso observar que não há muitos

vizinhos fonológicos para essa terminação, o que se mostra natural a indicação apenas

5 Os falantes indicaram as seguintes palavras relacionadas a taloca: 3 maloca, maluca, coloca, cólica,
tapioca, farofa, treslouca e taioba.

4 Os falantes indicaram as seguintes palavras relacionadas a pefoso: 3 penoso, 2 pedroso, 2 peso,
pecaminoso, gostoso e perfuroso.

3 Os falantes indicaram as seguintes palavras relacionadas a zonugem: 3 pelugem, 3 ferrugem, carruagem,
fuligem, nuvem e roupagem.

2 Foram necessários cinco formulários, pois as pseudopalavras que não foram validadas no primeiro
questionário eram refeitas e inseridas no segundo questionário, e assim por diante, até que chegamos a
162 de 165 pseudopalavras validadas.
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dessas palavras, já que a porção inicial também não é recorrente no PB.

Ainda, como alguns morfemas apresentavam alternância de tonicidade atrelada à

sua categoria gramatical (projétil (s.) x pastoril (adj.)), incluímos, neste experimento,

contextos de exposição dos estímulos de forma que pudéssemos também observar se a

classe gramatical da palavra pode motivar a escolha por uma ou outra atribuição de

tonicidade, apenas para fins de controle. Os contextos selecionados foram substantivo,

adjetivo e palavra isolada. Apresentamos a pseudopalavra também isoladamente para a

neutralizarmos quanto a um contexto gramatical, prosódico e semântico.

Há, além desses grupos, pseudopalavras criadas de modo aleatório, a partir do

script word generator de Garcia (2014). Para tanto, fez-se necessário apenas determinar

o molde da palavra, que, novamente, foi definido como CV-CV-CV e CV-CV-CVC.

Mantivemos a mesma estrutura para termos um parâmetro de comparação entre todas

pseudopalavras deste experimento e também com as pseudopalavras do experimento 1.

A partir das palavras geradas, excluímos apenas aquelas que desrespeitavam a

fonotática da língua ou que correspondiam a palavras reais. Vale destacar aqui que as

pseudopalavras aleatórias são a principal fonte de checagem da hipótese da correlação

entre sílaba final e padrão acentual, tendo em vista que há apenas controle da sílaba

final da palavra, e não de sua estrutura segmental. Sintetizamos, no Quadro 6.2, as

variáveis (e suas interações) com suas respectivas terminações.

Quadro 6.2: Síntese das variáveis (e suas interações) com suas respectivas terminações.

Categorias Terminações

Morfemas sufixais -logo, -lise, -oso, -ismo, -ugem, -al,
-oz, -ez

Sequências Fonológicas -odo, -ero, -ima, -ito, -aro, -ara

Sequências Fonológicas x Morfologia -oca, -ida, -ima, -ulo, -ido, -omo

Morfologia x Morfologia -ic-, -el/avel, -il

Aleatórias (sílaba final) CV-CV-CV e CV-CV-CVC

A lista completa de todos os estímulos do experimento 2 com seus respectivos

contextos pode ser visualizada no Anexo D.
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6.2.2 Participantes

O experimento 2 contou com a participação voluntária de 46 falantes nativos do

português brasileiro,6 sendo que 2 foram excluídos desta análise, visto que relataram ter

algum distúrbio de linguagem – a saber, dislexia e gagueira, restando 44 participantes.

Destes, foram 29 mulheres e 15 homens, de 18 a 48 anos, naturais de São Paulo,

Amazonas, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de

Janeiro. Quanto ao nível de escolaridade, tinham de Ensino Médio completo a

Pós-Graduação, de diferentes áreas: Letras,7 Psicologia, História, Medicina, Nutrição,

Sistema de Informações etc. Todos os sujeitos foram voluntários e, fora os dois

participantes excluídos, os demais não relataram qualquer problema cognitivo, auditivo

ou fonoarticulatório.

6.2.3 Quantidade de Dados

O experimento 2 contou com a seguinte distribuição dos dados: 23 terminações

fonológicas/morfológicas (6 sequências fonológicas + 6 sequências

fonológicas/morfológicas + 8 morfemas sufixais + 3 morfemas sufixais/morfemas

sufixais) x 5 pseudopalavras, o que totaliza 115 estímulos de terminações

fonológicas/morfológicas. Além disso, temos 50 pseudopalavras aleatórias (25 com

CV-CV-CV e 25 com CV-CV-CVC). Somando 115 terminações fonológicas com 50

aleatórias, temos 165 pseudopalavras, que foram apresentadas em 3 contextos

diferentes (substantivo, adjetivo e palavra isolada), o que resultou em 495 estímulos por

falante. Tendo em vista que o experimento contou com a participação de 44 sujeitos x

495 estímulos, obtivemos 21.780 dados.

7 26 falantes cursavam o primeiro ano de graduação em Letras na USP/FFLCH.
6 Vale ressaltar que nenhum participante do experimento 2 participou do experimento 1.
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23 terminações fonológicas/morfológicas

x 5 pseudopalavras

115 estímulos de terminações fonológicas/morfológicas

+ 50 pseudopalavras aleatórias (CV-CV-CV e CV-CV-CVC)

165 pseudopalavras testadas

x 3 contextos (isolada, adjetivo, substantivo)

495 estímulos testados

x 44 falantes

21.780 dados totais

6.2.4 Desenho Experimental

O experimento consistiu em uma tarefa de leitura de pseudopalavras e de frases,

exibidas aos falantes através de uma apresentação de slides, como demonstra a Figura

6.1.

Figura 6.1: Exemplo de um slide de como a tarefa experimental foi realizada.
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Os estímulos foram aleatorizados para cada participante, de forma que cada

participante leu os mesmos estímulos em sequências distintas.8 Em decorrência da

quantidade de estímulos, inserimos quatro pausas para que o participante pudesse

descansar, o que totalizou cinco blocos com 99 pseudopalavras cada. Deve-se ressaltar

que a pausa não era obrigatória, ficando a critério de cada participante parar ou não.

Antes do início da tarefa, inserimos, além das instruções, uma rápida fase de treino,

apenas com 3 pseudopalavras (cobatil, tenade e sindoto – as quais não compõem os

dados), para que os falantes compreendessem o que eram pseudopalavras e

minimizassem o estranhamento quando se deparassem com elas. As instruções para a

realização do experimento foram expostas de forma escrita a todos os participantes na

fase inicial do experimento, as quais estão expostas no Quadro 6.3. O tempo médio de

realização de toda a tarefa experimental foi de 40 minutos.

Quadro 6.3: Instruções para a realização do experimento 2.

Instruções:9

Palavras e frases serão apresentadas em sua tela, uma a uma, por favor, leia-as

naturalmente. Procure não estranhar, pois algumas palavras não existem (são palavras

inventadas), por isso, não se preocupe com os seus significados. Existem pausas ao

longo do teste para que possa descansar. Vamos começar com um treino.

Treino:

cobatil

sindoto

tenade

Compreendeu a tarefa? Podemos começar?

Teste:

Exposição dos 495 estímulos, um por slide.

Agradecimento:

Obrigada!

Observamos que nenhuma das palavras inseridas nas fases de instrução, treino e

agradecimento foi escrita com acento gráfico, bem como nenhuma palavra que

compunha as frases estímulos possuía acento (por exemplo, Maria fotografou um

9 As informações destacadas em negrito neste quadro não foram expostas aos falantes. Estão sendo
indicadas aqui apenas para fins didáticos.

8 Agradeço à Profa. Dra. Maria Mendes Cantoni pelo auxílio na elaboração de um script que realizasse tal
função.
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dapismo, Sofia recebeu a cubugem emprestada, A menina malugem viu um sinal de luz).

Foi tomado esse cuidado para que o indivíduo não inferisse que as pseudopalavras

estavam grafadas segundo as Normas Ortográficas da Língua Portuguesa. Como

ressaltamos no capítulo metodológico, a decisão de não grafar qualquer uma das

pseudopalavras com acento gráfico é para minimizar as interferências ortográficas. Caso

o indivíduo perguntasse a respeito da ausência de marcação gráfica, falávamos da

ausência de qualquer marca gráfica, de modo que poderiam ler da forma mais natural

possível, desprezando as regras ortográficas de acentuação.

Todo o teste foi realizado on-line. Para que pudéssemos captar o primeiro

contato do participante com os estímulos, a coleta de dados foi feita de forma síncrona,

através do compartilhamento da tela da pesquisadora com o participante, via Google

Meet, o que permitiu a captação do áudio e do vídeo – ressalta-se que ficou a critério do

participante permanecer ou não com a câmera ligada.

6.2.5 Variáveis em Análise

A variável dependente da presente pesquisa consiste na tonicidade, que é

composta de três níveis: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para as variáveis

independentes, codificamos diferentes níveis de especificidade. Apresentamos, no

Quadro 6.4, as variáveis com suas respectivas terminações:
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Quadro 6.4: Variáveis linguísticas com seus respectivos níveis.

Variáveis Terminações

Morfemas sufixais -logo, -lise, -oso, -ismo, -ugem, -al, -oz, -ez

Sequências Fonológicas -odo, -ero, -ima, -ito, -aro, -ara

Sequências Fonológicas x Morfologia -oca, -ida, -ima, -ulo, -ido, -omo

Morfologia x Morfologia -ic-, -el/avel, -il

Aleatórias (sílaba final) CV-CV-CV e CV-CV-CVC

Pseudopalavras 165 estímulos

Contexto palavra isolada, substantivo ou adjetivo

Sílaba final CV-CV-CV e CV-CV-CVC10

Além disso, codificamos as seguintes variáveis sociais, apenas para fins de

controle:

● Participante

● Idade

● Sexo

● Naturalidade

● Nível de escolaridade

● Área de formação

6.3 Resultados

Expomos, na Tabela 6.1, os resultados de frequência e de proporção por

tonicidade de produção obtidos no experimento 2. Note que há 6.901 (31,7%) de

oxítonas, 13.906 (63,8%) de paroxítonas, 809 (3,7%) de proparoxítonas e 164 (0,8%) de

produções errôneas. Estas caracterizam-se por produções em que houve troca de

segmento (celogo por celego), permuta (malugem por mulagem), inserção de sílabas

10 É preciso destacar que há uma variável aleatória que tem CV-CV-CV e CV-CV-CVC como variantes,
visto que a sílaba final da palavra é alvo de controle. Essa variável visa checar a hipótese de sensibilidade
ao peso silábico. Além dela, codificamos todas as pseudopalavras (com controle de morfologia e
sequências fonológicas, por exemplo) quanto à sílaba final da palavra, de forma que é possível saber
também nessas se é a morfologia/sequência fonológica o fator determinante ou a sílaba final da palavra.
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(gilaro por gilaraso) ou ruído que impossibilitou a compreensão da produção (barulho

de carro ou de moto na rua, por exemplo). A partir daqui, excluiremos as produções

perdidas dos dados gerais, totalizando 21.616 dados.

Tabela 6.1: Frequência e proporção de tonicidade de produção no experimento 2.

Tonicidade de Produção n (%) n (% produções analisadas)

Oxítona 6.901 (31,7%) 6.901 (31,9%)

Paroxítona 13.906 (63,8%) 13.906 (64,3%)

Proparoxítona 809 (3,7%) 809 (3,7%)

Erro 164 (0,8%) —

Total 21.780 (100%) 21.616 (100%)

Essa distribuição geral de tonicidade encontrada nos nossos resultados mostra-se

proporcional à distribuição de tonicidade das palavras da língua portuguesa com

CV-CV-CV e CV-CV-CVC a partir da frequência de tipo, conforme exposto na Tabela

6.2, a partir dos dados extraídos do Corpus ABG (BENEVIDES; GUIDE, 2017).

Tabela 6.2: Frequência e proporção de tonicidade na língua portuguesa a partir do Corpus ABG.

Tonicidade de Produção n (%)

Oxítona 2.455 (30,6%)

Paroxítona 5.210 (65%)

Proparoxítona 352 (4,4%)

Total 8.017 (100%)

(Fonte: BENEVIDES; GUIDE, 2017)

Os resultados do experimento, para além de demonstrarem semelhante

proporção, apresentam a mesma tendência de atribuição acentual que a língua

portuguesa: paroxítono > oxítono > proparoxítono. Tal fato era esperado, já que esta

pesquisa defende que os falantes replicam os padrões fonológicos de sua gramática na

produção de pseudopalavras. Além disso, é preciso destacar a emergência do acento

proparoxítono nos dados, o que mostra que esse padrão é acionado pelos falantes,

177



possivelmente, em decorrência da relação entre organização silábica e segmental, como

verificado no experimento 1.

Antes de adentrarmos na descrição de cada variável, apresentamos a seguir, na

Tabela 6.3, os resultados inferenciais deste experimento 2, que indicam as seguintes

variáveis linguísticas como significativas: sílaba final, morfologia, sequências

fonológicas, sequências fonológicas x morfemas sufixais, morfemas sufixais, morfemas

sufixais x morfemas sufixais, contexto da pseudopalavra.11

11 O modelo indicou também que as variáveis sociais: faixa etária, sexo, naturalidade e formação se
mostraram significativas. Contudo, não as discutiremos aqui, pois não assumimos que este seja o caso.
Dois fatos nos levam a essa conclusão. O primeiro deles se deve ao fato de que semelhantes variáveis não
se mostraram significativas no experimento 1, em que houve um controle maior desses fatores. Em
segundo lugar, interpretamos que a relevância das variáveis deve-se ao fato de termos uma amostra
desbalanceada em relação a essas características, visto que há, por exemplo, 29 (65,9%) mulheres e
apenas 15 (34,1%) homens, o que não significa que eles tenham preferências distintas, mas somente que a
diferença entre 65,9% e 34,1% é de fato significativa. Semelhante raciocínio pode ser aplicado às demais
variáveis, como a escolaridade, a localidade e a faixa etária. Estudos futuros podem se valer de uma
amostra estratificada com o propósito de avaliar possíveis interações de fatores sociais.
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Tabela 6.3: Resultados do Modelo de Regressão Multinomial Misto12 referente ao

experimento 2 (variáveis linguísticas).13

Coeficientes Estimativa Erro Padrão K Valor de P

Intercept – Oxítona - 1,2415 0,2230 0.2889 < 0,001

Intercept – Proparoxítona - 2,8105 0,3570 0,0602 < 0,001

CV-CV-CVC – Oxítona 4,6498 0,0652 104,5669 < 0,001

CV-CV-CVC – Proparoxítona - 0,0506 0,1628 0,9506 0,7559

Proparoxítona – CV-CV-CVC 1,814 0,148 6,135 < 0,001

Morfologia_Morfologia – Oxítona - 1,1012 0,1029 0,3325 < 0,001

Morfologia_Morfologia –
Proparoxítona

1,1685 0,1591 3,2172 < 0,001

Morfologia – Oxítona - 1,1747 0,1012 0,3089 < 0,001

Morfologia – Proparoxítona - 0,2104 0,1364 0,8103 0,1228

SequênciasFonológica_Morfologia –
Oxítona

- 5,0107 0,3827 0,0067 < 0,001

SequênciasFonológica_Morfologia –
Proparoxítona

1,2458 0,1220 3,4757 < 0,001

Sequências Fonológicas – Oxítona - 4,1200 0,2413 0,0162 < 0,001

Sequências Fonológicas –
Proparoxítona

0,3508 0,1299 0,7964 0,0128

Isolada – Oxítona - 0,0334 0,0665 0,9672 0,6154

Isolada – Proparoxítona 0,2069 0,0855 1,2298 0,0155

Substantivo – Oxítona 0,1603 0,0676 1,1738 0,0178

Substantivo – Proparoxítona - 0,2276 0,0915 0,7964 0,0128

Observamos, agora, na Tabela 6.4, a distribuição da tonicidade em relação à

sílaba final nos dados do experimento 2 e, na Tabela 6.5, a sua distribuição na língua

portuguesa a partir dos dados do Corpus ABG.

13 Confira os resultados totais do modelo multinomial para as variáveis linguísticas e sociais no Apêndice
E.

12 A análise estatística deste conjunto de dados foi realizada pela empresa LM Estatística, a quem
agradeço a ajuda.
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Tabela 6.4: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final no experimento

2.

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

CV-CV-CV 994
(6,6%)

13.303
(88,4%)

760
(5%)

15.057
(69,7%)

CV-CV-CVC 5.907
(90,1%)

603
(9,2%)

49
(0,7%)

6.559
(30,3%)

Total 6.901
(31,9%)

13.906
(64,3%)

809
(3,7%)

21.616
(100%)

Tabela 6.5: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final na língua a partir

de dados do Corpus ABG.

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

CV-CV-CV 170
(3%)

5.112
(91,5%)

307
(5,5%)

5.589
(69,7%)

CV-CV-CVC 2.285
(94,1%)

98
(4%)

45
(1,9%)

2.428
(30,3%)

Total 2.455
(30,6%)

5.210
(65%)

352
(4,4%)

8.017
(100%)

(Fonte: BENEVIDES; GUIDE, 2017)

Ao compararmos a quantidade e a proporção de tonicidade no experimento 2 e

no Corpus ABG, verifica-se que há uma distribuição similar entre as duas amostras.

Essa diferença não se mostra significativa (p > 0.05). Tal fato demonstra que as

tendências mais gerais encontradas na língua materna dos falantes (o português) estão

sendo resgatadas e replicadas nas pseudopalavras.

É possível destacar, desde então, que há, tanto na língua como no experimento 2,

uma predileção de (pseudo)palavras terminadas em consoante por acento oxítono, ao

passo que há preferência de (pseudo)palavras terminadas em vogal por acento

paroxítono, como já observamos também no experimento 1. Essa predileção faz com

que a sílaba final da palavra se mostre mais uma vez relevante para a atribuição acentual
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(p < 0.0001). As proparoxítonas emergem de forma significativa quando a sílaba final

da palavra é CV. Apesar dessas preferências, observa-se que os 90,1% de oxítonas com

CV-CV-CVC e os 88,4% de paroxítonas com CV-CV-CV demonstram que não há

categoricidade em nenhuma das direções. A falta de categoricidade traz indícios

importantes de que não há uma regra geral presente na gramática do falante que é

replicada aos novos vocábulos da língua, ou a pseudopalavra. Há mais fatores atuando e

interagindo na determinação do acento em pseudopalavras.

Vejamos, a seguir, a frequência e a proporção de tonicidade por variável de

análise e por terminação.

Tabela 6.6: Frequência e proporção de tonicidade de produção por variável e por terminação no

experimento 2.

Variável Terminação
Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Morfológica

-logo 0 (0%) 595 (90,8%) 60 (9,2%)
-lise 0 (0%) 622 (94,7%) 35 (5,3%)
-oso 1 (0,2%) 657 (99,9%) 0 (0%)

-ismo 1 (0,2%) 655 (99,4%) 3 (0,5%)
-ugem 11 (1.7%) 635 (98,2%) 1 (0,2%)

-al 642 (98,5%) 8 (1,2%) 2 (0,3%)
-oz 642 (97,6%) 10 (1,5%) 6 (0,9%)
-ez 645 (98,2%) 10 (1,5%) 2 (0,3%)

Sequências
Fonológicas

-odo 3 (0,5%) 612 (94,7%) 31 (4,8%)
-ero 0 (0%) 628 (95,9%) 27 (4,1%)
-ima 3 (0,5%) 597 (90,7%) 58 (8,8%)
-ito 1 (0,2%) 625 (95%) 32 (4,9%)
-aro 4 (0,6%) 642 (97,9%) 10 (1,5%)
-ara 5 (0,8%) 637 (97,9%) 9 (1,4%)

Sequências
Fonológicas x
Morfológicas

-oca 1 (0,2%) 655 (99,7%) 1 (0,2%)
-ida 1 (0,2%) 589 (89,8%) 66 (10,1%)
-imo 0 (0%) 537 (81,7%) 120 (18,3%)
-ulo 4 (0,6%) 590 (91,9%) 48 (7,5%)
-ido 1 (0,2%) 585 (88,6%) 74 (11,2%)
-omo 0 (0%) 613 (93,5%) 43 (6,6%)

Morfológica x
Morfológica

-ic 4 (0,6%) 590 (89,4%) 66 (10%)
-avel/-el 554 (84,5%) 99 (15,1%) 3 (0,5%)

-il 608 (92,7%) 41 (6,3%) 7 (1,1%)

Aleatória CV-CV-CV 954 (29,2%) 2239 (68,5%) 76 (2,3%)
CV-CV-CVC 2816 (85,9%) 435 (13,3%) 29 (0,9%)

Total 6.901 (31,9%) 13.906 (64,3%) 809 (3,7%)

181



É importante, primeiramente, tecermos uma comparação dessa distribuição com

os dados reais da língua portuguesa. Para tanto, valemo-nos, mais uma vez, de um

comparativo com a frequência de tipo dessas terminações no Corpus ABG, que é

exposto nas Figuras de 6.2 a 6.5, agrupados a partir da variável de análise.

Figura 6.2: Proporção de tonicidade de produção por morfologia e suas terminações no

experimento 2 comparados com dados da língua portuguesa a partir do Corpus ABG.14

14 Confira os gráficos individualmente no Anexo G.
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Para o grupo de pseudopalavras com terminações morfológicas, exposto na Figura

6.2, perceba que -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo apresentam comportamentos similares

ao padrão dessas terminações na língua. Por exemplo, -oz apresenta na língua

portuguesa 100% dos tipos oxítonas (em azul) e, no experimento, obtivemos 97,6% de

produções oxítonas, 1,5% de paroxítonas e 0,9% de proparoxítonas (em laranja). É

preciso observar que essas terminações reúnem dois fatores que direcionam para um

mesmo padrão acentual: a morfologia e a sílaba final da palavra, o que conduz a,

aproximadamente, 98,5% de produções com acento último ou penúltimo. Ainda que tal

fato possa levantar questionamentos a respeito de se há, de fato, evidência de que a

morfologia atua nessas pseudopalavras, é preciso observar os resultados referentes aos

padrões morfológicos -logo e -lise, a fim de compreender o comportamento do acento

quando há um ou mais fatores interagindo.

A terminação -logo obteve 90,8% de produções paroxítonas e 9,2% de

proparoxítonas no experimento 2, em comparação a 66,7% de paroxítonas e 33,3% de

proparoxítonas nos dados da língua portuguesa. A diferença na quantidade de produções

entre -logo x -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo (de 1,5% para 9,2% de proparoxítonas no

experimento 2) indica a influência do padrão morfológico -logo proparoxítono na

língua, que é de 33,3% de tipos. Com isso, vemos que o morfema sufixal é um fator em

concorrência que atua em conjunto com a sílaba final da palavra, conduzindo a

produção de proparoxítonas (o morfema -logo repele o acento para a sílaba precedente).

Essa diferença, que é significativa (p < 0.0001), indica que há dois fatores (a sílaba final

e o morfema derivacional) atuando e determinando a localização da sílaba mais

proeminente das pseudopalavras.

Esse mesmo raciocínio é aplicável também a -lise, que obteve 94,7% de

produções paroxítonas e 5,3% de proparoxítonas no experimento 2 e possui 2,2% de
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paroxítonas e 97,8% de proparoxítonas na língua portuguesa. Este quantitativo inverso

entre o que foi encontrado na língua e no experimento 2 traz mais uma vez evidência da

importância da sílaba final em relação aos demais fatores. Isso porque o tipo silábico

CV é frequente na língua portuguesa com acento paroxítono, mostrando a forte

correlação entre sílaba final e padrão acentual – discutiremos em mais detalhes no

capítulo 7. Uma percentagem dos resultados, entretanto, não consegue ser abarcada

apenas pela sílaba final, de modo que a morfologia se constitui como um fator a ser

considerado. Porém, considerar apenas a sílaba final faria com que todos os resultados

fossem categóricos, o que não é o caso. A morfologia, nesses casos, atua indicando ao

falante que há complexidade e mais padrões em sua gramática fonológica que podem

ser utilizados. Outro fato que indica a relevância da morfologia ocorre ao compararmos,

por exemplo, a preferência de -logo por acento proparoxítono, e não por oxítono. Na

hipótese das produções fossem aleatórias, o acento proparoxítono deveria emergir em

igual proporção aos demais, em torno de 33%. Se fosse proveniente de regras, o acento

proparoxítono não é justificado, já que ele é considerado pelas teorias fonológicas como

um padrão marcado lexicalmente. Ao considerarmos a morfologia, vemos que os

falantes replicaram um padrão existente em sua gramática morfofonológica. Ou seja, os

falantes acionaram o acento proparoxítono por ele ser um padrão acentual pertencente à

língua portuguesa, como o acento paroxítono e oxítono.

Vejamos, agora, na Figura 6.3, a proporção de tonicidade no experimento 2 em

comparação com os dados da língua portuguesa para as pseudopalavras que contrastam

sequências fonológicas por terminação, a fim de verificar se estas também são

significativas para a explicativa do fenômeno em estudo.
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Figura 6.3: Proporção de tonicidade de produção por sequências fonológicas e suas

terminações no experimento 2 comparados com dados da língua portuguesa a partir do Corpus

ABG.

A figura acima apresenta dados de frequência de tipo das sequências fonológicas

na língua portuguesa em azul e da proporção de atribuições acentuais nos dados do

experimento 2 em laranja. Observe que, em todas as sequências fonológicas, há mais

ocorrências de acento penúltimo nos dados do experimento 2 do que na língua

portuguesa, com percentuais acima de 90%. Embora sequências fonológicas como -ima

e -ero apresentem na língua portuguesa uma maior frequência de tipo com acento

proparoxítono (respectivamente, 43,4% e 30,2%), essas sequências apresentam apenas

8,8% e 4,1% de acento proparoxítono. Percentuais que são semelhantes a outras
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sequências fonológicas como -ito e -odo (em média, 4,9% de proparoxítonas), que

possuem apenas 6,9% e 18,6% de tipos proparoxítonos na língua portuguesa,

respectivamente. Ou seja, a frequência de tipo das sequências fonológicas não permite

predizer uma maior ou uma menor quantidade de atribuições acentuais. A presença de

mais do que um padrão acentual associado a uma sequência fonológica traz indícios de

que os dois padrões estarão em concorrência, sendo ambos produzidos pelos falantes.

Apesar da frequência de tipo das sequências fonológicas investigadas não se mostrar

significativa para predizer a proporção de atribuição acentual, destaca-se que as

sequências fonológicas contribuem significativamente para a explicação do acento em

concorrência na língua. Isso porque o padrão produzido é exatamente aquele que se faz

presente na língua: paroxítono > proparoxítono > oxítono, para essas sequências

fonológicas investigadas. A estatística inferencial (cf. Tabela 6.3) comprova isso, visto

que as sequências desfavorecem o acento oxítono em prol das paroxítonas (p < 0.0001)

e expressam um leve favorecimento das proparoxítonas, ainda que sem significância (p

= 0.0829).

Continuemos avaliando as demais sequências investigadas. A Figura 6.4, que

expõe os grupos que contrastam sequências fonológicas e morfológicas, evidencia

novamente altas percentagens de paroxítonas. Em sequência, o acento proparoxítono

mostra-se como o segundo padrão acentual preferido pelos falantes nessas terminações

investigadas. Perceba que com essas terminações a língua portuguesa apresenta a

seguinte ordem: paroxítono > proparoxítono > oxítono, exatamente a ordem de

tonicidade replicada pelos falantes. Ou seja, a preferência pelo acento proparoxítono em

detrimento do acento oxítono, por exemplo, indica que os falantes estão replicando as

tendências encontradas na língua portuguesa (marcado em azul no gráfico). Essas

terminações apresentam mais tipos de palavras com acento proparoxítono na língua do

que com acento oxítono. Não à toa, no comparativo entre oxítonos e proparoxítonos, a

análise inferencial (cf. Tabela 6.3) indicou que as terminações investigadas demonstram

tanto desfavorecer as oxítonas como ter uma leve preferência pelas proparoxítonas (p <

0.0001). A preferência pelo acento paroxítono é tanto uma tendência ao padrão acentual

mais comum no português (paroxítono) como uma influência da sílaba final que é CV.

Como dito, há uma forte correlação entre sílaba final CV e acento paroxítono que se faz

presente em grande parte das palavras do português.
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Figura 6.4: Proporção de tonicidade de produção por sequências fonológicas x morfologia e

suas terminações no experimento 2 comparados com dados da língua portuguesa a partir do

Corpus ABG.

Verifiquemos, por fim, o grupo que contrasta padrões morfológicos, exposto na

Figura 6.5. Note que os falantes produzem -il e -el/avel com acento oxítono e

paroxítono, sendo que -ic- é produzido com acento paroxítono e proparoxítono. O fator

motivador dessas diferentes tendências acentuais é exatamente os padrões

fonológicos-acentuais presentes na língua portuguesa. Ao compararmos as barras em

azul (língua portuguesa) com as barras em laranja (experimento 2), observamos que há

uma tendência de réplica dos padrões acentuais – não em iguais proporções. Embora

encontremos na língua em torno de 60% de tipos com -ic-, esse percentual não é

suficiente para desencadear mais produções com essa tonicidade. Tal fato indica que a
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alta ou a baixa frequência de tipo não é determinante da maior ou da menor proporção

de produção acentual com um ou outro acento, resultado semelhante ao encontrado com

as sequências fonológicas. Como discutiremos no próximo capítulo, a preferência pelo

acento oxítono ou paroxítono, mais uma vez, indica a atuação da sílaba final: quando

terminada em CVC, há mais atribuições acentuais oxítonas; quando terminada em CV,

há mais atribuições acentuais paroxítonas. Além da atuação da sílaba, as análises

inferenciais indicaram que há significância das variáveis investigadas (p < 0.0001).

Figura 6.5: Proporção de tonicidade de produção por morfologia x morfologia e suas

terminações no experimento 2 comparados com dados da língua portuguesa a partir do Corpus

ABG.

Vejamos, agora, os resultados do último grupo que é formado por

pseudopalavras aleatórias. Lembre-se de que elas foram criadas a partir de um script

(GARCIA, 2014), sem que houvesse qualquer manipulação dos segmentos que as

compõem. O objetivo é testar a hipótese de preferência da sílaba final por um

determinado padrão acentual. Diferentemente das altas correlações entre padrão

acentual e sílaba final vistas na Tabela 6.4, que apresentam os resultados de todos os
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estímulos coletados no experimento 2, os dados expostos na Tabela 6.6 e replicados na

Tabela 6.7, a seguir, exibem a seguinte distribuição:

Tabela 6.7: Replicação da frequência e da proporção de tonicidade de produção na variável

aleatória e suas variantes no experimento 2.

Variável Sílaba Final
Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Aleatória
CV-CV-CV 954

(29,2%)
2.239

(68,5%)
76

(2,3%)
3.269

(49,9%)

CV-CV-CVC 2.816
(85,9%)

435
(13,3%)

29
(0,9%)

3.280
(50,1%)

Total 3.770
(57,6%)

2.674
(40,8%)

105
(1,6%)

6.549
(100%)

As pseudopalavras CV-CV-CVC obtiveram 85,9% de produções oxítonas,

13,3% de paroxítonas e apenas 0,9% de proparoxítonas, enquanto as CV-CV-CV

tiveram 29,2% de oxítonas, 68,5% de paroxítonas e 2,3% de proparoxítonas. Contudo,

deve-se salientar que há apenas uma tendência, e não uma categoricidade. Neste caso,

os 14,1% de pseudopalavras paroxítonas/proparoxítonas com CVC e os 31,5% de

pseudopalavras oxítonas/proparoxítonas com CV demonstram isso. Eles também trazem

evidências de que há fatores interferindo na localização do acento. A interação de dois

ou mais fatores na indicação do local em que o acento incide é justamente o argumento

que esta tese defende.

A fim de investigar quais fatores podem ter atuado, apresentamos, a seguir, na

Tabela 6.8, as pseudopalavras aleatórias por tonicidade de produção:
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Tabela 6.8: Frequência e da proporção de tonicidade de produção na variável aleatória por

pseudopalavra no experimento 2.

Tonicidade de Produção
Sílaba Final da

Palavra Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

CV-CV-CV

puvifa 4 (3,1%) 114 (87,7%) 12 (9,2%)
gofago 0 (0%) 121 (91,7%) 11 (8,3%)
vatoma 4 (3%) 119 (90,2%) 9 (6,8%)
lifeco 0 (0%) 124 (93,9%) 8 (6,1%)

runepi 64 (48,5%) 63 (47,7%) 5 (3,8%)
nosimu 38 (28,8%) 89 (67,4%) 5 (3,8%)
revini 62 (48,1%) 63 (48,8%) 4 (3,1%)
vuzafu 87 (65,9%) 42 (31,8%) 3 (2,3%)
pizifu 84 (63,6%) 45 (34,1%) 3 (2,3%)

mumuco 0 (0%) 129 (97,7%) 3 (2,3%)
zesetu 67 (52,8%) 57 (44,9%) 3 (2,4%)
fapati 47 (35,6%) 83 (62.88%) 2 (1,5%)
ruluda 0 (0%) 130 (98,5%) 2 (1,5%)
godopi 71 (54,2%) 58 (44,3%) 2 (1,5%)
dudepe 17 (13%) 112 (85,5%) 2 (1,5%)
vanelu 79 (59,9%) 52 (39,4%) 1 (0,8%)
nonifu 65 (49,2%) 66 (50%) 1 (0,8%)
jopive 2 (1,6%) 124 (98,4%) 0 (0%)
roloso 0 (0%) 131 (100%) 0 (0%)
zanale 2 (1,5%) 129 (98,5%) 0 (0%)
labuvi 81 (61,4%) 51 (38,6%) 0 (0%)
poruve 5 (3,8%) 126 (96,2%) 0 (0%)
furuvi 85 (65,9%) 44 (34,1%) 0 (0%)

nimomu 54 (40,9%) 78 (59,1%) 0 (0%)
tovami 36 (28,8%) 89 (71,2%) 0 (0%)

CV-CV-CVC

cesicis 75 (56,8%) 49 (37,1%) 8 (6,1%)
judiler 115 (87,1%) 13 (9,9%) 4 (3%)
sivanis 92 (70,8%) 35 (26,9%) 3 (2,3%)
picaces 19 (14,4%) 110 (83,3%) 3 (2,3%)
cufilar 127 (97,7%) 1 (0,8%) 2 (1,5%)
tiferal 129 (97,7%) 1 (0,8%) 2 (1,5%)

mosedez 129 (97,7%) 2 (1,5%) 1 (0,8%)
gidimil 117 (93,6%) 7 (5,6%) 1 (0,8%)
nevurel 125 (97,7%) 2 (1,6%) 1 (0,8%)
ludosiz 122 (92,4%) 9 (6,8%) 1 (0,8%)
cuviciz 119 (90,2%) 12 (9,1%) 1 (0,8%)
lilolil 122 (93,1%) 8 (6,1%) 1 (0,8%)

nufozoz 118 (90,7%) 11 (8,5%) 1 (0,8%)
mumaviz 115 (87,1%) 17 (12,9%) 0 (0%)
dazitaz 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
toradil 124 (93,9%) 8 (6,1%) 0 (0%)

demapil 122 (93,1%) 9 (6,9%) 0 (0%)
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gedegal 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
tepatil 101 (76,5%) 31 (23,5%) 0 (0%)

budavaz 130 (98,5%) 2 (1,5%) 0 (0%)
pedotel 128 (97%) 4 (3%) 0 (0%)
barubir 130 (98,5%) 2 (1,5%) 0 (0%)
javizes 30 (22,9%) 101 (77,1%) 0 (0%)
belodaz 131 (99,2%) 1 (0,8%) 0 (0%)
jenofar 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Para fins de organização, apresentaremos os resultados por sílaba final:

CV-CV-CV e CV-CV-CVC. As pseudopalavras terminadas em CV têm o segmento final

como principal fator motivador dos 29,2% de atribuições acentuais finais. As

pseudopalavras terminadas em CVC, por sua vez, têm como fator motivador a

ortografia – discutiremos esses fatores a seguir.

Para as pseudopalavras com sílaba CV, é interessante notar, conforme destacado

na tabela acima, que, com exceção de dudepe, todas as pseudopalavras que tiveram mais

de 10% de produções oxítonas com CV-CV-CV terminam em -u ou -i, como vuzafu,

zesetu, pizifu, runepi, labuvi e furuvi. Ou melhor, nenhuma pseudopalavra com -i e -u

recebeu menos de 28% de acento final, sendo que as demais, ou receberam

categoricamente acento penúltimo, como roloso, ou têm altas taxas de acento

paroxítono, como zanale e jopive. As questões que se colocam com esses resultados

são: se apenas um único fator importa, como propõe Bisol (1994) com a sílaba final, por

que valores tão discrepantes? Se o falante não acessa as informações segmentais que

compõem a palavra, como explicar o fato de somente as pseudopalavras com -i e -u

receberem acento final (com taxas expressivas, acima de 28%)? Se as abstrações e as

generalizações que realizamos a partir de nossa experiência de uso da língua são

irrelevantes, por que os indivíduos reproduzem um padrão encontrado e recorrente em

sua gramática fonológica da língua portuguesa?

Para responder a esses questionamentos, expomos, na Tabela 6.9, a frequência

de tipo e a proporção das vogais em final de palavra apenas em não verbos por

tonicidade, a partir dos dados extraídos do Corpus ABG.
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Tabela 6.9: Frequência de tipo e proporção das vogais em final de palavra em não verbos por

tonicidade nos dados do Corpus ABG.

Vogal
Tonicidade

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total
a 126 (1,5%) 7.987 (95,2%) 279 (3,3%) 8.392 (43,5%)
e 93 (2,7%) 3.317 (96,4%) 30 (0,9%) 3.440 (17,8%)
i 78 (74,3%) 26 (24,8%) 1 (0,9%) 105 (0,5%)
o 43 (0,6%) 6.812 (95%) 312 (4,4%) 7.167 (37,2%)
u 178 (99,4%) 0 (0%) 1 (0,6%) 179 (0,9%)

Total 518 (2,7%) 18.142 (94,1%) 623 (3,2%) 19.283 (100%)

Conforme destacado na Tabela 6.9, a língua portuguesa apresenta de 74,3% e

99,4% das palavras que terminam em -i e -u, respectivamente, com acento oxítono,

sendo que, no caso de -u, praticamente todas as palavras têm essa tonicidade. Em

contrapartida, as percentagens de tipos de palavras oxítonas com -a, -e e -o são de 3%,

em média. Para fins comparativos, apresentamos, na Tabela 6.10, a quantidade de

atribuições acentuais por vogal final no subgrupo em análise. Note que esses padrões

visualizados na língua portuguesa são refletidos nos dados: -i e -u recebem mais acento

oxítono do que as demais vogais, seguido por -a, -e e -o. A ordem de preferência por

acento final é quase a mesma, com inversão apenas entre -a e -e, sem diferença

significativa.

Tabela 6.10: Frequência e proporção de produção das vogais no final das pseudopalavras por

tonicidade no subgrupo de pseudopalavras aleatórias no experimento 2.

Vogal
Tonicidade

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total
a 8 (2%) 363 (92,1%) 23 (5,8%) 394 (12,1%)
e 26 (0,5%) 491(94,6%) 2 (0,4%) 519 (15,9%)
i 446 (49%) 451 (49,6%) 13 (1,4%) 910 (27,8%)
o 0 (0%) 505 (95,8%) 22 (4,2%) 527 (16,1%)
u 474 (51,6%) 429 (46,7%) 16 (1,7%) 919 (28,1%)

Total 954 (29,2%) 2.239 (68,5%) 76 (2,3%) 3.269 (100%)

Tais dados trazem indícios de que os falantes estão, em alguma medida,

considerando a produtividade de determinado padrão fonológico/acentual presente em

sua gramática fonológica ao atribuir tonicidade a um novo vocábulo. Isto é, os

indivíduos não apenas acessam as suas representações fonológicas como também

consideram os segmentos que compõem a palavra, e não apenas as sílabas que a
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compõem. É preciso salientar que, assim como reproduzem o padrão da língua, também

reproduzem o padrão da ortografia, segundo a qual palavras terminadas em -i e -u sem

diacrítico acentual são oxítonas. Como defende Flanigan (1979 apud SEIDENBERG;

TANENHAUS, 1979), o conhecimento ortográfico dos falantes letrados é, muitas vezes,

mobilizado sem que haja consciência direta desse processo. Deve-se questionar, aqui, se

podemos e se é possível separar esses conhecimentos. Talvez, apenas um estudo com

falantes iletrados ou com crianças que ainda não estudaram as regras de acentuação

gráfica possam esclarecer essa problemática.

Retomando a comparação entre os dados expostos nas Tabelas 6.9 e 6.10,

destacamos que há mais atribuições de acento proparoxítono quando a pseudopalavra

termina em -a (5,8%) e -o (4,2%). Observe que semelhante tendência é encontrada na

língua: -a (3,3%) e -o (4,4%). Esses resultados não podem ser atribuídos ao acaso. Há,

claramente, uma tendência da língua que é reproduzida em pseudopalavras. Os falantes

usaram a sua gramática fonológica e acessaram a estrutura segmental para atribuir

tonicidade, resultado esse que nenhuma das propostas acentuais previu ou postulou até o

momento.

Analisemos, agora, como a ortografia possivelmente interagiu e influenciou as

pseudopalavras terminadas em CVC. Vale reiterarmos que, segundo a hipótese testada

de sensibilidade ao peso silábico, palavras terminadas em consoantes atraem o acento.

No grupo analisado, 14,1% foram produzidas com acento paroxítono ou proparoxítono.

Retomamos, na Tabela 6.11, as pseudopalavras que tiveram valores acima de 10% de

produções paroxítonas, por terem percentuais mais expressivos do que os demais casos.

Tabela 6.11: Replicação da frequência e da proporção de tonicidade de produção de um

subconjunto da variável aleatória com CV-CV-CVC por pseudopalavra no experimento 2.

Tonicidade de Produção
Sílaba Final da

Palavra Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

CV-CV-CVC

javizes 30 (22,9%) 101 (77,1%) 0 (0%)
picaces 19 (14,4%) 110 (83,3%) 3 (2,3%)
sivanis 92 (70,8%) 35 (26,9%) 3 (2,3%)
cesicis 75 (56,8%) 49 (37,1%) 8 (6,1%)

mumaviz 115 (87,1%) 17 (12,9%) 0 (0%)
tepatil 101 (76,5%) 31 (23,5%) 0 (0%)

A literatura sobre o acento em português assume que –s em final de palavra é

invisível às regras acentuais, uma vez que ele é, geralmente, morfema de plural {-s}. A
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neutralidade do morfema de plural ao acento é perceptível em vocábulos como menino

> meninos, criança > crianças, café > cafés, caqui > caquis etc., visto que a flexão da

palavra não altera a localização da sílaba tônica. É possível encontrar, entretanto,

palavras que terminam em –s, sem que este seja morfema de plural, como lápis, ônibus,

ímãs, pires e bônus. Apesar disso, eles, em geral, recebem acento paroxítono ou

proparoxítono. Benevides (2017), a partir de dados extraídos do Corpus ABG

(BENEVIDES; GUIDE, 2017), aponta que há, na língua portuguesa, 5,2% de palavras

terminadas em -s precedido de vogal (sem encontro vocálico) oxítonas, 85,9%

paroxítonas e 8,9% proparoxítonas. A força desse exemplar na língua pode ter levado os

falantes a também compreenderem que as pseudopalavras terminadas em -s continham

um morfema de plural (javizes, picaces, sivanis, cecisis). Perceba que há, aqui, uma

clara interferência de um padrão fonológico e ortográfico: javizes e picaces receberam,

em média, 18,6% de acento oxítono, ao passo que sivanis e cecisis que terminam em -i e

-u, receberam, em média, 63,8% de acento final. Como vimos, palavras terminadas em

-i e -u tendem a ser oxítonas. Mumaviz, por sua vez, grafado com -z, recebeu apenas

87,1% de produções oxítonas. Devemos observar que, em geral, há, na língua, um

número expressivo de palavras oxítonas terminadas em -z: feliz, nariz, atriz, verniz, giz,

cicatriz, raiz, aniz, juiz e Beatriz.15 Vemos, dessa forma, que o fator motivador nesse

grupo de pseudopalavras é a ortografia.

Falta, por fim, compreendermos os resultados de tepatil. Conforme já

salientamos, há dois morfemas de adjetivos: oxítonos (canil, gatil, infantil) e

paroxítonos (dócil, útil, difícil). As produções tanto paroxítonas como oxítonas

decorrem de termos dois padrões acentuais produtivos na língua portuguesa em

concorrência. Soma-se, ainda, a forte tendência da língua relacionada à sílaba final da

palavra: CVC oxítona, que contribuiu para os maiores percentuais de oxítonas em

detrimento de paroxítonas.

A última variável analisada neste experimento é o contexto de apresentação das

pseudopalavras (palavra isolada, adjetivo ou substantivo). Para tanto, expomos a

distribuição de frequência e a proporção de tonicidade de produção por contexto, a fim

de avaliar se a classe gramatical influi em alguma medida na determinação acentual nos

dados do experimento 2.

15 Note que o padrão se mantém quando a vogal não é -i: rapaz, capaz, polidez, lucidez, feroz, veloz,
avestruz, cuscuz.
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Tabela 6.12: Frequência e proporção de tonicidade de produção por contexto no experimento 2.

Contexto Tonicidade de Produção
Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

Adjetivo 2.279 (31,7%) 4.643 (64,5%) 278 (3,9%) 7.200 (33,3%)
Isolada 2.269 (31,4%) 4.643 (64,2%) 319 (4,4%) 7.231 (33,5%)

Substantivo 2.353 (32,7%) 4.620 (64,3%) 212 (3%) 7.185 (33,2%)
Total 6.901 (31,9%) 13.906 (64,3%) 809 (3,7%) 21.616 (100%)

De modo geral, verificamos que os três contextos exibem percentuais muito

próximos (com variação de 1,4%). Apesar disso, a análise inferencial apontou que a

diferença entre substantivos e os demais contextos se mostrou significativa: há um leve

favorecimento de oxítonas (p = 0.0182) e um desfavorecimento das proparoxítonas (p =

0.0016). Como pode ser visualizado na Tabela 6.13, a língua portuguesa tem mais

substantivos oxítonos do que adjetivos e menos substantivos proparoxítonos do que

adjetivos. Ainda que em menores proporções, semelhante tendência também é

encontrada nos dados do experimento 2. Apesar disso, como o presente estudo contou

com a reprodução de um mesmo estímulo em contextos diferentes, não parece

apropriado realizar essa comparação. Diante de tal fato e da baixa percentagem de

diferença entre os grupos, concluímos aqui que o contexto da pseudopalavra, embora

exponha uma pequena variação, não foi determinante do local em que o acento incide.

Tabela 6.13: Frequência e proporção de tonicidade de produção por classe de palavras no

Corpus ABG.

Contexto
Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total
Adjetivo 8.109 (15%) 42.792 (79%) 3.261 (6%) 54.162 (22,4%)

Substantivo 41.726 (22,2%) 140.945 (75%) 5.187 (2,8%) 187.858 (77,6%)
Total 49.835 (20,6%) 183.737 (75,9%) 8.448 (3,5%) 242.020 (100%)

6.4 Considerações Finais

Neste capítulo, expomos o desenvolvimento metodológico e os resultados de um

teste experimental que analisou as seguintes variáveis: sílaba final, morfologia

derivacional sufixal e a frequência de tipo das sequências fonológicas. Essas variáveis

foram investigadas, a fim de verificar as suas atuações na atribuição acentual e, ainda,

se o processamento do acento pode se dar por vias sublexicais. Isto é, visamos avaliar se
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o falante, ao ter que produzir uma pseudopalavra, analisa partes dessa palavra,

especificamente sua terminação, considerando-a para atribuir tonicidade – o acesso a

informações segmentais.

Observamos que a distribuição do acento nas pseudopalavras deste estudo é

semelhante à distribuição das palavras trissílabas da língua portuguesa com CV-CV-CV

e CV-CV-CVC: paroxítono > oxítono > proparoxítono. Além disso, verificamos que há

uma forte correlação entre sílaba final da palavra e padrão acentual, na medida em que

pseudopalavras com sílaba final CVC têm predileção pelo acento final e CV por acento

penúltimo: 88,4% de CV receberam acento paroxítono e 90,1% de CVC receberam

acento oxítono. As proparoxítonas, por sua vez, mostraram preferência por sílabas finais

CV (5,5%) tal como observado na língua (5%). Semelhante tendência da língua foi

constatada também no experimento 1.

Entretanto, a sílaba final não é suficiente para justificar todos os padrões

visualizados em nossos dados. A morfologia sufixal e as sequências fonológicas

mostraram-se fatores também importantes para a atribuição acentual. Pseudopalavras

com sufixos como -logo e sequências fonológicas como -ima, por apresentarem

palavras na língua tanto com acento paroxítono como com proparoxítono, receberam

ambas as tonicidades. Todavia, a frequência de tipo dessas sequências não se mostrou

relevante no sentido de predizer uma maior ou uma menor proporção de atribuições

acentuais. A presença de mais de um padrão na língua demonstrou que os falantes

buscam, em alguma medida, replicá-los em suas produções, visto que ambos (em -ima,

paroxítono e proparoxítono) os acentos foram acionados pelos falantes. O acionamento

do padrão, neste caso, ocorreu até mesmo com as proparoxítonas, o que traz evidências

de que elas são um padrão regular da língua portuguesa e estão presentes na gramática

fonológica do falante.

Para o grupo de pseudopalavras criadas aleatoriamente, observamos que a sílaba,

embora relevante, novamente não atua sozinha. Para as pseudopalavras terminadas em

CV, constatamos que há uma forte interferência do padrão -i e -u, que, assim como

tendem a ser oxítonas no português, foram produzidas com semelhante padrão acentual

nas pseudopalavras. Para as pseudopalavras terminadas em CVC, vimos que houve

interferência da ortografia, visto que pseudopalavras terminadas em -s tenderam a ser

interpretadas como CV. De modo geral, -s em final de palavra é morfema de plural, que

é neutro em relação à localização do acento. Verificamos, ainda, que o contexto/classe
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gramatical e as variáveis sociais não influenciam a escolha de uma ou de outra

tonicidade.

Em suma, os resultados deste experimento 2 demonstram que a variabilidade e a

direcionalidade do acento podem ser previstas por meio dos padrões existentes na

língua portuguesa com dada terminação que são replicados nas pseudopalavras.
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7.

Análise do acento em pseudopalavras

“Toda língua viva pode ser definida como um sistema herdado em movimento. Abstrai-se dessa

evidência que o sistema, por sua vez, foi herdado de outros sistemas pretéritos. Além disso,

aponta não só para esse passado, mas também para um futuro, por meio da produtividade de

suas regras: de fato, somente uma língua morta não teria esse comportamento. Esta definição

de língua parece adequada para todas as posturas e ninguém (com alguma reflexão para além

da visão da língua-ferramenta) poderá imaginá-la como algo caótico ou estático. Mas também

é verdade que nem tudo é organizado e dinâmico: é comum haver irregularidades nas línguas e

há setores nelas que são mais permeáveis à mudança do que outros. Podemos dizer então que,

dentro desse sistema herdado em movimento, há elementos que mudam com mais dificuldade, o

que gera a aparência de caos nas exceções” (VIARO, 2011, p. 23).

7.1 Introdução

Relembremos que o objetivo geral desta tese é investigar quais fatores

influenciam na atribuição do acento lexical em pseudopalavras e interagem com ela.

Especificamente, avaliamos como padrões segmentais, silábicos e morfológicos

interagem com padrões acentuais na construção do acento lexical a partir da produção

de falantes do português brasileiro e se associam a eles. A seleção das pseudopalavras

se deve ao fato de que, por não terem representação lexical, não possuem um acento

conhecido pelo falante. Neste caso, três comportamentos são possíveis: i. atribuições

aleatórias; ii. aplicação do que se considera a regra geral do português: acento oxítono

em CVC e paroxítono em CV; ou iii. o falante se vale da sua gramática fonológica para

atribuir tonicidade a uma palavra não conhecida, acessando e replicando os padrões

fonológicos/acentuais abstraídos de sua língua materna. Esta última é a perspectiva

defendida nesta tese.

Investigamos quais são esses fatores a partir de dois estudos experimentais

(apresentados nos capítulos 5 e 6). No experimento 1, analisamos três variáveis: a sílaba

final da palavra, a similaridade fonológica e a frequência de ocorrência do item lexical.
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No experimento 2, analisamos: a sílaba final da palavra, a morfologia derivacional e a

frequência de tipo de sequências fonológicas, como sistematizado no Quadro 7.1:

Quadro 7.1: Variáveis investigadas por experimento.

Experimento 1 Experimento 2

Sílaba final da palavra Sílaba final da palavra

Similaridade fonológica Morfologia derivacional

Frequência de ocorrência do item
lexical

Frequência de tipo de sequências
fonológicas

A seleção dessas variáveis decorre delas serem as variáveis mais apontadas na

literatura da área como importantes para a determinação do acento em português, sendo

tratadas de forma isolada (BISOL, 1994; LEE, 1995; 2007; MAGALHÃES, 2004;

WETZELS, 2007; CANTONI, 2013; BENEVIDES, 2017). A análise dessas variáveis

isoladas e em interação consiste no recorte realizado por esta pesquisa. Retomamos, nas

seções 7.2 e 7.3, as variáveis (individualmente e em conjunto), suas hipóteses e os

resultados por experimento. Em seguida, na seção 7.4, apresentamos a análise aqui

proposta para o acento em pseudopalavras.

Esclarecemos, antes disso, o porquê de repetir as variáveis sílaba final e

frequência nos dois experimentos. A variável sílaba final foi selecionada para que

pudéssemos testar o seu papel na atribuição acentual sem que fosse preciso defender

que o português é uma língua sensível ao peso silábico, como defendem Bisol (1994),

Magalhães (2004) e Wetzels (2007). No primeiro experimento, a sílaba final interage de

forma direta com os segmentos, já que eles foram manipulados para que tivéssemos um

nível de (dis)similaridade fonológica. No segundo experimento, a sílaba final foi

analisada sem qualquer controle segmental, visto que elas foram criadas por um script

de aleatorização segmental (GARCIA, 2014). Ou seja, no primeiro experimento, a

interação entre similaridade e sílaba final é esperada; no segundo, os segmentos são

atribuídos aleatoriamente na palavra, o que neutraliza a interferência segmental. Esse

contraste permite verificar com maior precisão a atuação segmental e o papel da sílaba

final na atribuição acentual.

No que se refere à frequência, esta foi selecionada para que pudéssemos testar

seus impactos nas representações e na mediação do acesso (sub)lexical. No primeiro

199



experimento, a frequência de ocorrência da palavra base foi avaliada; já no segundo

experimento, a frequência de tipo de sequências fonológicas. Avaliamos, neste caso, a

atuação de diferentes tipos de frequência (de ocorrência e de tipo) em diferentes níveis

de processamento (lexical e sublexical). É importante relembrar que, para os Modelos

baseados no Uso, as frequências têm efeitos diferentes: a alta frequência de ocorrência é

preditora da força lexical; e a frequência de tipo é responsável pela produtividade.

A terceira variável para compor cada experimento é diferente em decorrência da

natureza do fenômeno em análise: no experimento 1, similaridade fonológica; no

experimento 2, morfemas sufixais. Retomaremos e analisaremos a seguir os resultados

por desenho experimental.

7.2 Análise dos resultados do experimento 1

Lembremos que o primeiro experimento desta pesquisa foi produzido a fim de

testar a hipótese de que a produção de pseudopalavras pode resgatar e ativar padrões

métricos e segmentais baseados nas palavras armazenadas no léxico mental dos falantes

do PB. As três variáveis investigadas foram sílaba final, similaridade fonológica e

frequência de ocorrência do item lexical.

A primeira variável investigada foi a sílaba final. Diferentes autores propõem

que o português é uma língua sensível ao peso silábico (BISOL, 1994; MAGALHÃES,

2004; WETZELS, 2007). Para essas perspectivas de análise, a sílaba final é a preditora

primordial do acento. Sugere-se que há uma regra geral, segundo a qual sílabas finais

CVC atraem o acento, do contrário, o acento recua para a penúltima sílaba. Palavras

como música, caráter e café que não seguem essa regra são justificadas a partir de

mecanismos de excepcionalidade, como extrametricidade e consoante subjacente. A

presente tese, entretanto, investigou se a sílaba final poderia ser mais um dos fatores

determinantes do acento, compondo o sistema dinâmico e complexo. Retomamos, a

seguir, a hipótese relacionada a essa variável:

Hipótese 1: se a sílaba final contribuir para a predição do acento lexical, a sílaba

final CVC favorecerá o acento oxítono, enquanto a sílaba final CV, o paroxítono.
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Conforme exposto na Tabela 7.1, obtivemos 79,4% de produções oxítonas em

CVC e 84,4% de paroxítonas em CV. A maior ocorrência de acento oxítono com CVC e

paroxítono com CV demonstra que há, de fato, uma preferência por essas tonicidades de

acordo com a composição da sílaba final. Esses resultados, dessa maneira, confirmam a

hipótese 1, ao passo que evidenciam que a sílaba final não deve ser considerada o fator

primordial.

É preciso destacar que esse resultado não se dá por acaso, mas reflete os padrões

fonológicos-acentuais presentes na língua portuguesa, a língua materna dos

participantes desta pesquisa. Ao observar a frequência e a proporção de tonicidade

presentes no português, notamos que os resultados refletem o padrão encontrado na

língua portuguesa. Em palavras trissílabas (CV-CV-CV e CV-CV-CVC), 91,2% das

palavras terminadas em CV são paroxítonas e 81,3% das palavras terminadas em CVC

são oxítonas (BENEVIDES; GUIDE, 2017). A presença de palavras terminadas em CV

e em CVC com outros padrões acentuais indica que os falantes usam padrões de sua

gramática fonológica do português para atribuir acento às pseudopalavras. Contudo, o

fato de termos, na língua, palavras terminadas em sílaba CV com acento oxítono

(jacaré, caqui, urubu) e proparoxítono (médico, árvore, música), bem como palavras

terminadas em sílaba CVC com acento paroxítono (caráter, útil, Vítor) e proparoxítono

(Júpiter, Lúcifer), demonstra que há na língua outros padrões acentuais que coocorrem

com esses tipos silábicos, o que possibilita que eles sejam reproduzidos em

pseudopalavras.

Tabela 7.1: Comparação da proporção de aplicação de oxítonas em CVC e de paroxítonas em

CV no experimento 1 com os dados do Corpus ABG.

Experimento 1 Corpus ABG

CVC oxítono 79,4% 81,3%

CV paroxítono 84,4% 91,2%

Defende-se que a coocorrência dos padrões acentuais encontrados na língua foi

replicada também nos resultados do nosso estudo. Há, assim, padrões na língua que,

através da organização da gramática fonológica, foram abstraídos, armazenados e

replicados às pseudopalavras. Os falantes, por terem mais de um mapeamento acentual

para esses tipos silábicos, valem-se deles e usam-nos de forma análoga à língua
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portuguesa para atribuir tonicidade às pseudopalavras. Questiona-se, então, qual é o

padrão preferido? Por a língua portuguesa apresentar mais tipos com CVC oxítono e CV

paroxítono, é esperado que o tipo silábico mais frequente com certa tonicidade atraia

mais produções. As conexões fonológicas mais fortes tendem a desencadear mais

produções de oxítonas com CVC e de paroxítonas com CV. Então, o que leva à

produção do padrão CVC paroxítono e CV oxítono? A presença de outros fatores que

não é a sílaba final, como a similaridade fonológica (a ser discutida adiante quando

expusermos a interação entre os fatores). O segundo padrão acentual mais frequente na

língua com esses tipos silábicos são o paroxítono e o oxítono, respectivamente, o que

fez com que eles fossem mais produzidos do que o proparoxítono. Tal fato evidencia

que, por meio da gramática fonológica proveniente do uso, emergem tendências

acentuais que são usadas como modelo pelos falantes. Além disso, ressalta a

importância da frequência de tipo, visto que esta é responsável por desencadear a

produtividade dos padrões fonológicos (a ser discutida adiante).

Partimos, agora, para a análise da segunda variável deste experimento.

Selecionamos a similaridade fonológica, à luz do estudo de Protopapas et al. (2006).

Através dessa variável, investigamos se a semelhança fonológica entre uma palavra real

e uma pseudopalavra poderia desencadear processos analógicos segmentais e acentuais.

Avaliamos, por exemplo, se tetala pode ser associada com pétala, com a qual apresenta

alta similaridade fonológica, desencadeando a extensão do padrão acentual da palavra

real (proparoxítono) a pseudopalavra. Neste caso, os falantes, ao associarem um

vocábulo com outro, demonstrariam que acessam as informações lexicais, por meio dos

segmentos, e as informações métricas, o que levaria à replicação do padrão acentual. Se

tal processo de fato ocorrer, podemos demonstrar que há interação entre os níveis

segmentais e métricos. Além disso, a produção de palavras desconhecidas ou de

pseudopalavras é uma maneira de demonstrarmos que a gramática fonológica é

acessada e utilizada pelo falante. Essa hipótese pode ser assumida se os grupos com

similaridade fonológica (grupos 1 e 3)1 desencadearem mais produções acentuais

semelhantes à palavra base do que os grupos com dissimilaridade fonológica (grupos 2

e 4). Retomamos, a seguir, a hipótese relacionada a essa variável:

1 Relembremos os grupos experimentais em análise nesta pesquisa: grupo 1, pseudopalavras com
similaridade fonológica de alta frequência; grupo 2, pseudopalavras sem similaridade fonológica de alta
frequência; grupo 3, pseudopalavras com similaridade fonológica de baixa frequência; e grupo 4,
pseudopalavras sem similaridade fonológica de baixa frequência.
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Hipótese 2: se as informações lexicais contribuírem para a atribuição acentual

via analogia, os grupos com similaridade fonológica (1 e 3) receberão um maior número

de atribuições acentuais semelhantes à palavra base do que os grupos sem similaridade

fonológica (2 e 4).

Conforme exposto na Tabela 7.2, nos grupos similares, houve 85% de produções

oxítonas quando a palavra base tinha acento oxítono, 58,1% de paroxítonas quando a

palavra base tinha acento paroxítono e 22,2% de proparoxítonas quando a palavra base

tinha acento proparoxítono. Em contrapartida, nos grupos dissimilares, houve 51,1% de

produções oxítonas, 52,5% de paroxítonas e 4,4% de proparoxítonas quando a palavra

base tinha a mesma tonicidade. Tais percentuais apresentam diferenças significativas (p

< 0.001).

Tabela 7.2: Proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra base e por nível de

(dis)similares.

Nível de Similaridade

Tonicidade de Produção = Tonicidade da Palavra
Base

Oxítono Paroxítono Proparoxítono

Similar (G1 e G3) 85% 58,1% 22,2%

Dissimilar (G2 e G4) 51,1% 52,5% 4,4%

A significância da variável similaridade fonológica, desencadeada pela analogia

entre uma palavra real e uma pseudopalavra, demonstra que os falantes acessam

informações lexicais e, consequentemente, informações segmentais. Esse resultado

mostra-se importante, visto que ele traz indícios de que os falantes acessam informações

mais detalhadas do que apenas uma estrutura abstrata da palavra, como a estrutura

métrica ([𝛔ˈ𝛔𝛔]). Além disso, devemos destacar que, ao acessarem as informações

segmentais, eles também acessaram o padrão acentual da palavra, já que replicaram a

tonicidade da palavra base nas pseudopalavras.2 O acesso à informação acentual

atrelada à informação segmental (lexical) traz dois indícios importantes: i. a informação

acentual é armazenada juntamente com a palavra; e, consequentemente, ii. os níveis

2 Além de termos obtido mais atribuições acentuais semelhantes à palavra base nos grupos similares do
que nos grupos dissimilares no experimento 1, os resultados de -i e -u e dos morfemas sufixais que atraem
ou repelem o acento no experimento 2 são evidências de que o padrão acentual está atrelado às
informações segmentais, como será discutido adiante.
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segmentais e acentuais estão relacionados nas representações gramaticais. Os

resultados, pois, nos permitem assumir a hipótese de que a semelhança fonológica entre

uma palavra real e uma pseudopalavra desencadeia processos analógicos segmentais e

acentuais.

Sistematizamos, a seguir, algumas conclusões importantes relacionadas à

variável similaridade fonológica:

i. os falantes, ao relacionarem uma palavra real com uma pseudopalavra,

demonstraram que estão fazendo processos analógicos segmentais e acentuais;3

ii. ao usarem a similaridade fonológica, demonstraram que informações

segmentais são acessadas e consideradas no momento de atribuir tonicidade;

iii. ao realizarem analogia segmental e acentual, demonstraram que os níveis

segmentais e métricos estão relacionados, não devendo ser concebidos como

independentes;

iv. ao usarem informações lexicais, demonstraram que fazem abstrações e que

têm representações, sendo que estas emergem do uso e são replicadas a novos

vocábulos;

v. e, por fim, demonstraram que o acento está associado à palavra, isto é, é

lexical, já que o acento da palavra base foi resgatado e estendido à

pseudopalavra.

Analisemos, isoladamente, a última variável do experimento 1. A frequência de

ocorrência da palavra base de criação das pseudopalavras foi selecionada a fim de

investigar se ela pode mediar o acesso lexical. Segundo a literatura, palavras mais

frequentes, por terem conexões mais robustas, são acessadas de forma mais rápida do

que palavras de baixa frequência (COLTHEART; RASTLE, 1994; PINHEIRO, 1994;

RASTLE; COLTHEART, 2000; COLTHEART, 2005; EYSENCK; KEANE, 2010). A

rapidez no acesso pode conduzir a maiores taxas de atribuições acentuais

correspondentes à palavra base. Retomamos, a seguir, a hipótese relacionada a essa

variável:

Hipótese 3: se a frequência de ocorrência da palavra base for um fator mediador

da ativação lexical de forma gradual, os grupos frequentes (1 e 2) terão uma proporção

3 A analogia acentual mostra-se relevante, por exemplo, para explicarmos o acento oscilante no
português, como em Nobel, cateter, ureter, que podem ser associados a móvel, éter e Éder, por exemplo.
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maior de atribuições acentuais semelhante à palavra base do que os grupos menos

frequentes (3 e 4).

Conforme exposto na Tabela 7.3, nos grupos frequentes, houve 62,1% de

produções oxítonas, 56,8% de paroxítonas e 12,6% de proparoxítonas quando a palavra

base tinha a mesma tonicidade. De modo semelhante, nos grupos menos frequentes,

houve 65% de produções oxítonas, 53,3% de paroxítonas e 11,8% de proparoxítonas

quando a palavra base tinha a mesma tonicidade. Essa análise comparativa demonstra

que não há diferença significativa (p > 0.05) entre os grupos, o que nos levaria a

descartar a hipótese previamente formulada.

Tabela 7.3: Proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra base e por nível de

frequência.

Nível de
Frequência

Tonicidade de Produção = Tonicidade da Palavra
Base

Oxítono Paroxítono Proparoxítono

Alta Frequência (G1 e G2) 62,1% 56,8% 12,6%

Baixa Frequência (G3 e G4) 65% 53,3% 11,8%

Entretanto, é preciso tecer duas considerações (não necessariamente

independentes) em relação à hipótese formulada e, consequentemente, aos resultados

encontrados. A primeira refere-se à assunção de que os grupos dissimilares (2 e 4)

resgatam efeitos de frequência de ocorrência da palavra real. Isso porque, diante do fato

de que as pseudopalavras que compõem os grupos 2 e 4 não apresentam semelhança

com a palavra real, seria possível assumir que elas recuperam efeitos de frequência de

ocorrência das palavras reais? Parece-nos que não é o caso. A explicação baseia-se no

fato de que os próprios participantes da pesquisa não indicaram semelhanças entre esses

grupos de pseudopalavras e alguma palavra real (conforme descrito no capítulo 5).

Reformulamos, então, a hipótese 3 para hipótese 3.1:

Hipótese 3.1: se a frequência de ocorrência da palavra base pode ser um fator

mediador da ativação lexical de forma gradual, o grupo similar e frequente (1) terá uma
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proporção maior de atribuições acentuais semelhante à palavra base do que os demais

grupos (2, 3 e 4).

Diante dessa nova hipótese, observemos o reagrupamento dos dados por grupo

experimental, conforme exposto na Tabela 7.4. O grupo 1, similar de alta frequência,

apresenta em todas as tonicidades um maior índice de atribuições semelhantes entre o

acento da palavra base e o acento de produção: 91,6%, 60,5% e 21,5%,

respectivamente, de acento oxítono, paroxítono e proparoxítono. Os demais grupos,

conjuntamente, apresentam 60,7%, 53,4% e 10,5%, respectivamente, de acento oxítono,

paroxítono e proparoxítono, diferenças essas que se mostram significativas (p < 0,005).

Mesmo que a decisão pelo reagrupamento se desse por meio da comparação entre o

grupo 1 e os demais grupos individualmente, como será exposto na Tabela 7.5, e não

pelo comparativo entre o grupo 1 e os demais grupos, como exposto na Tabela 7.4, é

preciso observar que o grupo 1 demonstra resgatar maiores percentuais de atribuições

semelhante à palavra base do que os demais grupos. Esses resultados levam-nos a

constatar que a frequência de ocorrência da palavra base é uma variável relevante para a

indicação da sílaba mais proeminente na palavra.

Tabela 7.4: Proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra base e por nível de

frequência (G1 x G2 + G3 + G4).

Nível de
Frequência

Tonicidade de Produção = Tonicidade da Palavra
Base

Oxítono Paroxítono Proparoxítono

G1 - Similar de alta frequência 91,6% 60,5% 21,5%

Demais grupos (G2, G3 e G4) 60,7% 53,4% 10,5%

A segunda consideração refere-se a outro efeito possível da frequência de

ocorrência: a frequência de ocorrência, ao promover uma maior disponibilidade do item

lexical nas representações, pode contribuir para uma maior rapidez no acesso ao item

lexical, e não só na promoção dos processos analógicos. A verificação desse efeito seria

possível através do controle de tempo de resposta dos falantes. Seria esperado que os

falantes lessem de forma mais rápida as pseudopalavras similares e frequentes (grupo 1)
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do que as demais (grupos 2, 3 e 4). A coleta dos dados on-line impossibilitou que o

tempo de resposta fosse captado.4 Pesquisas futuras poderão investigar tal consideração.

Podemos afirmar, a partir dos resultados por variável, que os falantes têm

armazenados em suas representações gramaticais informações a respeito tanto dos tipos

silábicos como dos padrões segmentais (similaridade fonológica) e de frequência de

ocorrência (da palavra), que são utilizadas para atribuir tonicidade a pseudopalavras.

Sintetizamos, no Quadro 7.2, os resultados do experimento 1 por variável:

Quadro 7.2: Objetivos e resultados das variáveis do experimento 1.

Variáveis
Investigadas

Objetivos Resultados Significância
da variável

Sílaba Final da
Palavra

Investigar se a sílaba final
contribui para a predição
do acento lexical, de forma
que CVC favorece o acento
oxítono e CV, o paroxítono.

79,4% de oxítonas CVC e
84,4% de paroxítonas CV.

Confirma a hipótese.
Significativa

Similaridade
Fonológica

Investigar se a
similaridade fonológica
entre pseudopalavras e
palavras reais pode
desencadear processos
analógicos segmentais e
acentuais.

Os grupos similares (1 e 3)
apresentam maiores
percentagens de
atribuições acentuais igual
à palavra base do que os
grupos dissimilares (2 e
4).

Confirma a hipótese.

Significativa

Frequência de
Ocorrência do
Item Lexical

Investigar se a frequência
de ocorrência do item
lexical pode mediar o
acesso lexical.

O grupo similar e
frequente (1) desencadeou
mais tonicidade igual à
palavra base do que os
demais grupos (2, 3 e 4).

Confirma a hipótese.

Significativa

Vimos, até então, os resultados do experimento 1 por variável. Frente ao

objetivo desta tese, que é investigar tanto quais são os fatores que atuam na atribuição

do acento primário em pseudopalavra como se há interação entre eles, vamos, a partir

daqui, analisá-los conjuntamente.

4 A presente tese também tinha como objetivo inicial verificar se a frequência de ocorrência da palavra
desencadearia uma maior rapidez nas respostas dos falantes, por isso, a decisão de utilizar o software
PsychoPy. Entretanto, a necessidade de coletar os dados on-line, em decorrência da pandemia de
COVID-19, e os problemas tecnológicos decorrentes do uso do software em sua versão on-line, via site
Pavlovia, impossibilitaram a coleta do tempo de resposta dos falantes.
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A primeira interação analisada é a que baseia a formação dos grupos

experimentais: similaridade fonológica e frequência de ocorrência do item lexical. Para

elas, hipotetizamos que:

Hipótese A: se a interação entre informações lexicais e frequência de ocorrência

do item lexical contribuir de forma efetiva para a ativação lexical e para o

desencadeamento de processos analógicos, o grupo similar e frequente (1) receberá um

maior número de atribuições acentuais semelhante à palavra base do que os demais

grupos (2, 3 e 4).

É preciso destacar que a hipótese de interação entre as variáveis é exatamente a

reformulação da hipótese 3, relacionada à frequência de ocorrência. Tal fato decorre da

frequência de ocorrência ter basicamente dois níveis: frequente (grupo 1) e não

frequente (demais grupos), já que grupos dissimilares não podem resgatar a frequência

da palavra base. Para fins de clareza, retomamos a proporção de tonicidade de produção

por tonicidade da palavra alvo por grupo experimental na Tabela 7.5.

Tabela 7.5: Proporção de tonicidade de produção por tonicidade da palavra alvo e por

grupo experimental (os dados completos podem ser observados na Tabela 5.15 do capítulo 5).

Grupo
Experimental

Tonicidade de Produção/ Tonicidade da Palavra Alvo

Oxítona/
Oxítona

Paroxítona/
Paroxítona

Proparoxítona/
Proparoxítona

Grupo 1 -
Similar de alta

frequência
91,6% 60,5% 21,5%

Grupo 2 -
Dissimilar de

alta frequência
46,7% 53,2% 3,7%

Grupo 3 -
Similar de baixa

frequência
79,9% 55,2% 23%

Grupo 4 -
Dissimilar de

baixa frequência
55,4% 51,7% 4,9%
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Quando a palavra base era oxítona, o grupo 1 apresentou 91,6% de produções

oxítonas; o grupo 2, 46,7%; o grupo 3, 79,9% e o grupo 4, 55,4%. Quando a palavra

base era paroxítona, o grupo 1 apresentou 60,5% de produções paroxítonas; o grupo 2,

53,2%; o grupo 3, 55,2% e o grupo 4, 51,7%. Quando a palavra base era proparoxítona,

o grupo 1 apresentou 21,5% de produções proparoxítonas; o grupo 2, 3,7%; o grupo 3,

23% e o grupo 4, 4,9%. A diferença entre os grupos se mostra significativa (p < 0.001),

exceto para o componente proparoxítono dos grupos 1 e 3 (p > 0.05). Esses resultados

permitem-nos assumir a hipótese de que há interação entre nível de similaridade

fonológica e de frequência de ocorrência, salvo para o componente proparoxítono para

os grupos 1 e 3 (similares).

O fato do coeficiente dos grupos 1 e 3 em relação à proparoxítona não ter se

mostrado significativo não anula a significância da variável grupo experimental. A

significância ocorre, pois, no modelo estatístico aplicado nesta pesquisa (modelo

multinomial), as variáveis são selecionadas de forma conjunta, com todos os seus

componentes. É preciso compreender, entretanto, qual é o significado da ausência de

significância entre os grupos 1 e 3 (similares) no componente proparoxítono. Neste

caso, ao compararmos as produções proparoxítonas nos grupos dissimilares (em média,

4,3%) com os similares (em média, 22,3%), torna-se evidente que a similaridade

fonológica é um forte desencadear de acento proparoxítono. É possível que a baixa

vizinhança fonológica desses vocábulos contribua para isso. Estudos futuros podem ser

realizados nesse sentido.

Em relação aos demais grupos e aos componentes do grupo 3, o resultado

significativo demonstra que há tanto significância das variáveis frequência de

ocorrência e similaridade fonológica de forma isolada como em interação. Essa é mais

uma evidência de que os fatores que determinam a localização acentual não devem ser

concebidos como únicos nem como isolados.

Partimos do grupo experimental para observar sua relação com a sílaba final,

conforme exposto na Tabela 7.6 (reprodução da Tabela 5.16 do capítulo 5). Há, aqui, a

análise da interação de três variáveis: sílaba final, similaridade fonológica e frequência

de ocorrência do item lexical.
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Hipótese B: se houver interação entre sílaba final, similaridade fonológica e

frequência de ocorrência do item lexical, a atuação da sílaba final (CV > paroxítona e

CVC > oxítona) será maior nos grupos dissimilares (2 e 4) do que nos grupos similares

(1 e 3).

Tabela 7.6: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final da

pseudopalavra e por grupo experimental (reprodução da Tabela 5.16 do capítulo 5).

Grupo
Experimental

Sílaba Final da
Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

G1 - Similar
Frequente

CV-CV-CV 45
(4,3%)

873
(83,4%)

129
(12,3%)

CV-CV-CVC 950
(78,1%)

259
(21,3%)

7
(0,6%)

G2 - Dissimilar
Frequente

CV-CV-CV 120
(7%)

1.549
(90,6%)

40
(2,3%)

CV-CV-CVC 994
(84,7%)

173
(14,7%)

7
(0,6%)

G3 - Similar de
Baixa Frequência

CV-CV-CV 228
(24,9%)

641
(70%)

47
(5,1%)

CV-CV-CVC 897
(70,4%)

295
(23,1%)

83
(6,5%)

G4 - Dissimilar de
Baixa Frequência

CV-CV-CV 177
(10,5%)

1.455
(86,5%)

51
(3%)

CV-CV-CVC 1.158
(84,3%)

191
(13,9%)

24
(1,7%)

De modo geral, a tendência observada para a sílaba final se mantém entre os

grupos experimentais, visto que há preferência de CVC por acento oxítono e de CV por

acento paroxítono. Embora seja difícil conceber essas variáveis isoladas, um indício

importante de que elas interagem é visualizado quando observamos uma maior atuação

da sílaba final nos grupos dissimilares (grupos 2 e 4) do que nos grupos similares (1 e

3). Nos grupos dissimilares, há, em média, 84,5% de oxítonas CVC e 88,6% de

paroxítonas CV, ao passo que há, nos grupos similares, 74,3% de oxítonas em CVC e

76,7% de paroxítonas em CV. Tal resultado demonstra que há, nos grupos similares,
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uma maior atuação da similaridade fonológica – ou melhor, de uma variável

confundidora da sílaba final.

Outra evidência dessa interação é verificada quando comparamos as taxas de

atribuição de acento por sílaba final entre o experimento 1 e o experimento 2 (a ser

discutido na próxima seção). No experimento 2, há um grupo de pseudopalavras criadas

aleatoriamente, isto é, sem manipulação dos segmentos. Nele, tivemos 85,9% de

oxítona em CVC e 68,5% de paroxítona em CV; percentuais divergentes dos

encontrados no experimento 1: 79,4% de oxítonas em CVC e 84,4% de paroxítonas em

CV. Sintetizamos esses dados na Tabela 7.7.

Tabela 7.7: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final no experimento 1

e no subgrupo de pseudopalavras aleatórias do experimento 2.

Sílaba Final
da Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Experimento 1

CV 570
(10,6%)

4.518
(84,4%)

267
(5%)

CVC 3.999
(79,4%)

918
(18,2%)

121
(2,4%)

Experimento 2
(aleatórias)

CV 954
(29,2%)

2.239
(68,5%)

76
(2,3%)

CVC 2.816
(85,9%)

435
(13,3%)

29
(0,9%)

Essa diferença entre os experimentos nos mostra que houve interação entre a

similaridade fonológica e a sílaba final. Sintetizamos as interações analisadas no

experimento 1 no Quadro 7.3.

Quadro 7.3: Síntese dos resultados de interação entre as variáveis do experimento 1.

Variáveis Interação

Similaridade Fonológica x
Frequência de ocorrência do

item lexical
Sim

Similaridade Fonológica x
Frequência de ocorrência do

item lexical x Sílaba final
Sim
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Podemos afirmar, com isso, que há interação entre os níveis silábico, segmental

e acentual, de forma que eles provocam a emergência de uma gramática fonológica. Em

nossa proposta, não é necessário postular regras fonológicas que são responsáveis

categórica e deterministicamente pela atribuição do acento, requerendo exceções. Ao

contrário, pode-se assumir que a interação entre diferentes fatores leva à emergência de

abstrações e de representações que são estendidas e replicadas a pseudopalavras. É

preciso ter clareza, todavia, de que apenas esses fatores não são suficientes para elucidar

a complexidade do sistema acentual de uma língua. Outros fatores podem ser

considerados, como a presença de morfemas sufixais, a ser analisada no experimento 2,

na seção a seguir.

7.3 Análise dos resultados do experimento 2

O segundo experimento desta pesquisa foi produzido a fim de testar a hipótese

de que morfemas sufixais e sequências fonológicas frequentes podem desencadear

processamentos sublexicais, resgatando e ativando padrões métricos. Para tanto, as

variáveis investigadas foram: sílaba final, morfemas sufixais e frequência de tipo de

sequências fonológicas.

A primeira variável em análise é a sílaba final. Esta foi novamente selecionada

para que pudéssemos testar seus efeitos, agora, sem qualquer manipulação segmental.

Para isso, utilizamos um script de aleatorização segmental (GARCIA, 2014), com o

propósito de que os segmentos fossem distribuídos na pseudopalavra aleatoriamente. A

ausência de controle segmental teve o objetivo de ser uma forma mais clara de

investigar o papel da sílaba final. Isola-se, neste caso, a sílaba final de qualquer

manipulação ou interferência experimental dos segmentos que a compõem, o que

poderia conduzir a uma maior atuação da sílaba final. Retomamos, a seguir, a hipótese

relacionada a essa variável:

Hipótese 4: se a sílaba final (independente dos segmentos) contribuir para a

predição do acento lexical de forma mais efetiva, a sílaba final CVC favorecerá o acento

oxítono, enquanto a sílaba final CV, o paroxítono.
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Conforme sistematizado na Tabela 7.8, no conjunto de pseudopalavras

aleatórias, tivemos 85,9% de produções oxítonas em CVC e 68,5% de paroxítonas em

CV. Os percentuais para CV paroxítona (68,5%) são significativamente menores do que

os obtidos no experimento 1 (84,4%). Em contrapartida, os índices do grupo de

pseudopalavras aleatórias para CVC são levemente maiores do que os do experimento 1

(79,4%). Ao analisarmos as atribuições no conjunto total de pseudopalavras do

experimento 2, temos 90,1% de oxítonas com CVC e 88,4% de paroxítonas com CV. Os

resultados comparativos entre os grupos deste estudo nos permitem novamente verificar

a relevância da sílaba final para o acento, mas ela não pode ser concebida como única.

Tabela 7.8: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final no experimento

1, no experimento 2 e no subgrupo de pseudopalavras aleatórias do experimento 2.

Sílaba Final
da Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Experimento 1

CV 570
(10,6%)

4.518
(84,4%)

267
(5%)

CVC 3.999
(79,4%)

918
(18,2%)

121
(2,4%)

Experimento 2
(todos os dados)

CV 994
(6,6%)

13.303
(88,4%)

760
(5%)

CVC 5.907
(90,1%)

603
(9,2%)

49
(0,7%)

Experimento 2
(aleatórias)

CV 954
(29,2%)

2.239
(68,5%)

76
(2,3%)

CVC 2.816
(85,9%)

435
(13,3%)

29
(0,9%)

Esses diferentes percentuais constituem evidências importantes para a análise

aqui proposta, visto que, em todos os grupos de dados, há uma tendência clara:

preferência de CVC por acento final e CV por acento penúltimo. Se a atribuição

acentual se desse aleatoriamente (ao acaso), os grupos não demonstrariam a mesma

tendência que se mostra presente na língua portuguesa. Ou seja, os falantes replicam os

padrões abstraídos em sua gramática fonológica. Se a atribuição se desse unicamente

pela sílaba final, todos os resultados deveriam tender a categoricidade, o que não

ocorreu. Como explicar, então, os diferentes comportamentos acentuais? Há interação

de fatores. Retomamos essa discussão no final desta seção.
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A segunda variável investigada foram os morfemas sufixais. Sua seleção se deve

ao fato de que teóricos sugerem que sufixos podem determinar o acento, seja atraindo

(-il em fabril, primaveril), seja repelindo (-ic em técnica, física), seja sendo neutro (-o

em aluno, menino) (CAGLIARI, 1999; CANTONI, 2013). Frente à hipótese dos

autores, investigamos se a presença de terminações morfológicas, tônicas ou átonas,

faria com que os falantes replicassem os padrões acentuais existentes em suas

gramáticas. A seguir, encontra-se a hipótese relacionada a essa variável:

Hipótese 5: se a produtividade e a robustez das conexões morfológicas

(consolidadas pelas relações fonéticas e semânticas) forem acessadas e atuarem, os

sufixos derivacionais vão atrair ou repelir o acento conforme a gramática da língua

materna do falante.

Sufixos como -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo tiveram, em média, 98,5% de

produções oxítonas (os três primeiros) ou paroxítonas (os três últimos). Morfemas como

-logo e -lise tiveram, em média, 92,8% de produções paroxítonas e 7,3% de

proparoxítonas. Os morfemas sufixais se mostraram significativos (p < 0.001), o que

confirma a hipótese apresentada. A significância da variável morfema sufixal demonstra

que eles podem atuar na indicação da sílaba proeminente, como proposto por Cagliari

(1999) e Cantoni (2013). O primeiro grupo de sufixos atrai a tonicidade, enquanto o

segundo a repele para a sílaba precedente. Isso indica que padrões morfológicos estão

associados a padrões métricos, o que é congruente com a proposta dos autores citados e

dos modelos de uso. Para esses modelos, as conexões morfológicas emergem a partir de

conexões entre redes fonológicas e semânticas. Neste caso, a associação de redes

fonológicas com as semânticas promove não só a emergência de redes morfológicas,

como também as suas associações com padrões acentuais. As associações aqui são

múltiplas e se dão em diferentes níveis.

Partimos, agora, para a última variável deste experimento 2. A frequência de

tipo de sequências fonológicas foi selecionada com o objetivo de testar se os falantes

replicam a proporção dos padrões acentuais encontrados na língua. A título de exemplo,

investigamos se sequências fonológicas como -ero que são predominantemente

paroxítonas, seguidas de proparoxítonas e de oxítonas, seriam produzidas seguindo essa

mesma tendência (BENEVIDES; GUIDE, 2017). Mais especificamente, se a maior ou a

menor frequência de um tipo acentual associada a uma sequência fonológica pode ser
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preditora de maiores ou de menores índices de ocorrência desse acento em uma

pseudopalavra. Ou seja, uma sequência fonológica como -ero, que apresenta 30,2% de

tipos proparoxítonos na língua, deve receber mais acento proparoxítono do que uma

sequência como -ito, que apresenta apenas 6,9% de tipos proparoxítonos. Analisamos,

assim, se a frequência de tipo, que é responsável pela produtividade, faria com que

sequências fonológicas, que são mais frequentes em um determinado padrão acentual,

fossem produzidas em maiores proporções do que outras sequências com menores

índices. Retomamos, a seguir, a hipótese relacionada a essa variável:

Hipótese 6: se o falante fizer uso do seu conhecimento probabilístico a respeito

de sua língua, ele reproduzirá padrões acentuais associados a sequências fonológicas de

alta ou de baixa frequência em pseudopalavras, seguindo as tendências encontradas em

sua língua materna.

Conforme sintetizado na Tabela 7.9, embora uma sequência fonológica como

-ero apresente 69,1% de tipos paroxítonos e 30,1% de proparoxítonos na língua

portuguesa e a sequência -ito 93,1% de tipos paroxítonos e 4,9% de proparoxítonos na

língua, a maior proporção de tipos proparoxítonos em -ero não fez com que houvesse

mais produções proparoxítonas em -ero do que em -ito. Isso porque, no experimento 2,

obtivemos 95,9% de paroxítonas e 4,1% de proparoxítonas com -ero e 95% de

paroxítonas e 4,9% de proparoxítonas com -ito. Os percentuais obtidos no experimento

são muito semelhantes. Observamos, com isso, que a maior ou a menor frequência de

acento proparoxítono na língua portuguesa não foi determinante para a maior ou a

menor frequência de produção no experimento. Tal fato evidencia que a frequência de

tipo das sequências fonológicas não é significativa para predizer a proporção de

tonicidade. Resultado que nos faz descartar a hipótese de que o falante reproduz as

proporções de tonicidade encontradas na língua. Esse resultado pode ser verificado

também nas demais sequências fonológicas, como exposto na Tabela 7.10.5

5 A Figura 6.3, no capítulo 6, expõe de forma mais visual o mesmo resultado.

215



Tabela 7.9: Proporção de tonicidade nas sequências fonológicas -ero e -ito na língua

portuguesa (BENEVIDES; GUIDE, 2017) e no experimento 2.

Sequência
Fonológica

Frequência

Língua Portuguesa Experimento 2

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Oxítona Paroxítona Proparoxítona

-ero 0,7% 69,2% 30,2% 0% 95,9% 4,1%

-ito 0,01% 93,1% 6,9% 0,02% 95% 4,9%

Tabela 7.10: Proporção de tonicidade nas sequências fonológicas na língua portuguesa

(BENEVIDES; GUIDE, 2017) e no experimento 2.

Sequências
Fonológicas

Frequência

Língua Portuguesa Experimento 2

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Oxítona Paroxítona Proparoxítona

-ero 0,7% 69,2% 30,2% 0% 95,9% 4,1%

-ara 5,46% 92,72% 1,81% 0,8% 97,8% 1,4%

-aro 0,24% 71,63% 28,13% 0,6% 97,9% 1,5%

-ima 0% 56,59% 43,41% 0,5% 90,7% 8,8%

-odo 0,16% 81,21% 18,63% 0,5% 94,7% 4,8%

-ito 0,01% 93,1% 6,9% 0,02% 95% 4,9%

Contudo, é preciso destacar que a presença do padrão na língua é importante

para que os falantes apliquem-no a pseudopalavras, demonstrando que não há uma

atribuição aleatória. Ao contrário disso, os falantes seguem a sua gramática fonológica:

paroxítono > proparoxítono > oxítono. Embora a frequência de tipo das sequências

fonológicas não tenha corroborado a hipótese formulada neste estudo, a sequência

fonológica mostrou-se significativa no modelo inferencial. Tal fato demonstra que a

presença do tipo segmental na língua é relevante para a atribuição acentual, visto que

traz mais de uma possibilidade acentual para o falante (coocorrência entre padrões

acentuais).

Tendo exposto os resultados de cada variável, sistematizamos, no Quadro 7.4, os

resultados gerais do experimento 2:
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Quadro 7.4: Objetivos e resultados das variáveis do experimento 2.

Fatores
Investigados

Objetivo Resultados Significância
da Variável

Sílaba Final
da Palavra
(aleatórias)

Investigar se a sílaba
final da palavra (sem
qualquer controle
segmental) contribui
para a predição do
acento.

85,9% de oxítonas em CVC
e 68,5% de paroxítonas em
CV.

Confirma a hipótese.

Significativa

Morfemas
sufixais

Investigar se a
produtividade e a
robustez das conexões
morfológicas fazem com
que os sufixos
derivacionais atuem
atraindo ou repelindo o
acento.

Sufixos como -al, -oz, -ez,
-ugem, -oso e -ismo
tiveram, em média, 98,5%
de produções oxítonas (os
três primeiros) ou
paroxítonas (os três
últimos). Morfemas como
-logo e -lise tiveram, em
média, 92,8% de produções
paroxítonas e 7,3% de
proparoxítonas.

Confirma a hipótese.

Significativa

Frequência de
Tipo de

Sequências
Fonológicas

Investigar se a maior ou
a menor frequência de
um tipo acentual
associado a uma
sequência fonológica
pode ser preditiva de
maiores ou menores
índices de ocorrência
desse acento em uma
pseudopalavra.

Sequências fonológicas
como -ero e -ito apresentam
frequências de tipo
diferentes na língua,
contudo, apresentaram
semelhantes resultados no
experimento.

Refuta a hipótese.

Significativa

Seguimos, a partir de então, a discussão das variáveis em interação. A primeira a

ser analisada é a sílaba final e os morfemas sufixais.

Hipótese C: se houver interação entre sílaba final e morfemas sufixais,

pseudopalavras que apresentam sufixos com tonicidade que direcionam para a mesma

sílaba que a sílaba final receberão maiores percentuais de atribuição acentual do que

pseudopalavras que apresentam sufixos com direcionalidade oposta à sílaba final.

A interação entre eles nos permite sistematizar os resultados em dois grupos. O

primeiro é composto por aqueles sufixos que têm tanto a morfologia como a sílaba final
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direcionando para um mesmo padrão acentual: -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo.

Conforme exposto na Tabela 7.11, os três primeiros morfemas (-al, -oz e -ez)

apresentaram, em média, 98,1% de produções oxítonas e os três últimos morfemas

(-ugem, -oso e -ismo) apresentaram, em média, 99,1% de produções paroxítonas. O fato

dos dois fatores (sílaba final e morfema sufixal) terem o mesmo padrão acentual

conduziu à produção de, praticamente, um único padrão acentual. O segundo grupo é

composto por aqueles sufixos que têm a morfologia direcionando para um padrão

acentual (proparoxítono) e a sílaba final para outro (paroxítono): -logo e -lise. Nesses

casos, houve, em média, 92,8% de produções paroxítonas e 7,3% de proparoxítonas. A

diferença de 0,3 % de proparoxítonas em -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo para 7,3% de

proparoxítonas em -logo e -lise indica que estes têm um fator direcionando a tonicidade

para outra posição na palavra: os morfemas sufixais.

Tabela 7.11: Proporção média de tonicidade nos morfemas sufixais no experimento 2.

Tonicidade da
sílaba final e dos

morfemas sufixais
Morfemas sufixais

Experimento 2 (média)

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Direcionam para
a mesma

tonicidade

-al, -oz, -ez, 98,1% 1,4% 0,5%

-ugem, -oso, -ismo 0,7% 99,1% 0,2%

Direcionam para
tonicidades
diferentes

-logo, -lise 0% 92,8% 7,3%

Esses dois grupos de dados indicam que, quando há interação entre fatores,

sendo que ambos direcionam para o mesmo padrão acentual, os falantes seguem esse

padrão majoritário. Afinal, há apenas um mapeamento. Porém, quando há interação

entre fatores, sendo que cada um direciona para padrões acentuais diferentes, a

concorrência de padrões acentuais faz com que o falante utilize os dois mapeamentos

encontrados em sua gramática fonológica. Note que os padrões emergentes são

exatamente aqueles que se fazem presentes na língua, independente se eles são

considerados regulares ou irregulares. Se eles existem na língua, foram abstraídos,

fazem parte da gramática fonológica dos falantes e podem ser utilizados. Temos, assim,

a associação de padrões silábicos e morfológicos a padrões métricos. É preciso destacar,

além disso, que a interação rompe com o limite da sílaba, já que os morfemas podem ser
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maiores ou menores do que uma sílaba. O processamento ocorre, neste caso, em níveis

menores do que a palavra e, em alguns casos, menores do que a sílaba, no nível

sublexical.

A segunda interação a ser investigada é a sílaba final e a frequência de tipo das

sequências fonológicas, que apresenta a seguinte hipótese:

Hipótese D: se houver interação entre sílaba final e sequências fonológicas,

pseudopalavras que apresentam diferentes mapeamentos acentuais no léxico da língua

refletirão as tendências acentuais presentes no léxico, apresentando, também,

direcionamento da sílaba final.

A maior ou a menor frequência de tipo em si não se mostrou significativa no

sentido de predizer a maior ou a menor frequência de uma sequência fonológica.

Todavia, a frequência de tipo interage com a sílaba final ao termos predomínio da

tonicidade paroxítona em todas as sequências fonológicas (todas elas terminavam em

CV), mas não categoricidade. Mas por que não é só atuação da sílaba final? Analisemos

os resultados das sequências fonológicas -ima e -ara. Conforme exposto na Tabela 7.12,

a sequência -ima apresenta 56,6% tipos paroxítonos, 43,4% tipos proparoxítonos e 0%

tipo oxítonos na língua, obtendo, no experimento, 90,7% de produções paroxítonas,

8,8% de proparoxítonas e 0,5% de oxítonas. A sequência -ara, por sua vez, tem 92,7%

de tipos paroxítonos, 5,5% de tipos oxítonos e 1,8% de proparoxítonos, obtendo, no

experimento, 97,8% de produções paroxítonos, 1,4% de proparoxítonos e 0,8% de

oxítonos. Tivemos, neste caso, maiores percentuais de acento proparoxítono em -ima do

que em -ara.

Tabela 7.12: Proporção de tonicidade nas sequências fonológicas -ima e -ara na língua

portuguesa (BENEVIDES; GUIDE, 2017) e no experimento 2.

Sequências
Fonológicas

Frequência

Língua Portuguesa Experimento 2

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Oxítona Paroxítona Proparoxítona

-ima 0% 56,6% 43,4% 0,5% 90,7% 8,8%

-ara 5,5% 92,7% 1,8% 0,8% 97,8% 1,4%
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Observa-se que a diferença entre -ima e -ara indica a presença de um outro fator

em atuação. Supomos, neste estudo, ser a frequência de tipo das sequências fonológicas.

A princípio, a existência de um segundo mapeamento de tonicidade para uma sequência

fonológica (e.g., -ima proparoxítono), que tem alta frequência de tipo na língua (43,4%),

permite a emergência desse mapeamento fonológico-acentual de forma mais expressiva

nos dados do que em -ara. É possível que o leitor esteja se questionando a respeito dos

resultados expostos na Tabela 7.11, que não demonstram o papel da frequência de tipo

nas sequências fonológicas -ero e -ito. Eles apontam a necessidade de expandir os

estudos a respeito do papel da frequência de tipo em relação às sequências fonológicas,

visto que os resultados não são conclusivos. É possível apenas afirmar que a sílaba final

não atua sozinha. Hipotetizamos que seja a frequência de tipo, mas não é possível, a

partir desses dados, ter uma resposta final.

A terceira interação analisada trata-se da interação entre morfemas sufixais e

sequências fonológicas, que apresenta a seguinte hipótese de investigação:

Hipótese E: se houver interação entre morfemas sufixais e sequências

fonológicas, pseudopalavras apresentarão preferência por padrões morfológicos ou

fonológicos.

A contraposição entre sequências fonológicas e morfemas sufixais segue

exatamente os resultados dessas variáveis isoladas. Comparemos as sequências -ido e

-imo. Por exemplo, -ido pode ser sufixo formador de particípio com acento paroxítono

(comido, vendido) ou ser apenas uma sequência fonológica com acento proparoxítono

(estúpido, mórbido). No experimento 2, tivemos 88,6% de produções paroxítonas e

11,2% de proparoxítonas, conforme exposto na Tabela 7.13. A sequência fonológica

-imo compõe o sufixo de superlativo (em variação com íssimo e -érrimo) com acento

proparoxítono ou, ainda, ser apenas uma sequência fonológica com acento paroxítono

(subestimo, primo). No experimento 2, tivemos 81,7% de produções paroxítona e 18,3%

de proparoxítona.
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Tabela 7.13: Proporção de tonicidade nas sequências -ido e -imo no experimento 2.

Sequências Oxítona Paroxítona Proparoxítona

-ido 0,2% 88,6% 11,2%

-imo 0% 81,7% 18,3%

Como exposto acima, na comparação entre morfemas sufixais e sequências

fonológicas, não se observou preferência por um ou outro. Ambos são significativos. É

perceptível, entretanto, que há um padrão mais forte, guiado pela sílaba final. A

interação entre as duas variáveis (morfemas sufixais e sequências fonológicas) não foi

constatada.

Finalizamos a análise do experimento 2 retomando o resultado da variável sílaba

final de pseudopalavras aleatórias: 85,9% de oxítona em CVC e 68,5% de paroxítona

em CV (retomamos os dados da Tabela 7.9 na Tabela 7.14). Como dito, tivemos

percentuais divergentes do experimento 1 (respectivamente, 79,4% de oxítonas e 84,4%

de paroxítonas) e dos dados totais do experimento 2 (respectivamente, 90,1% de

oxítonas e 88,4% de paroxítonas).

Tabela 7.14: Frequência e proporção de tonicidade de produção por sílaba final no

experimento 1, no experimento 2 e no subgrupo de pseudopalavras aleatórias do experimento 2.

Sílaba Final
da Palavra

Tonicidade de Produção

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

Experimento 1

CV 570
(10,6%)

4.518
(84,4%)

267
(5%)

CVC 3.999
(79,4%)

918
(18,2%)

121
(2,4%)

Experimento 2
(todos os dados)

CV 994
(6,6%)

13.303
(88,4%)

760
(5%)

CVC 5.907
(90,1%)

603
(9,2%)

49
(0,7%)

Experimento 2
(aleatórias)

CV 954
(29,2%)

2.239
(68,5%)

76
(2,3%)

CVC 2.816
(85,9%)

435
(13,3%)

29
(0,9%)
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A diferença entre os grupos de dados expostos acima aponta para a interação

com outros fatores. No caso das pseudopalavras aleatórias, como expusemos no capítulo

6, há uma motivação evidente: acesso a informações segmentais. Isso porque, ao

analisarmos as pseudopalavras individualmente, verificamos que todas as

pseudopalavras que terminavam com -i ou -u receberam ao menos 28% de produções

oxítonas; percentual esse que se contrapõe a, em média, 2,4% de produções oxítonas em

pseudopalavras terminadas com -a, -e e -o. A influência do segmento final reforça o

papel das informações segmentais na atribuição acentual, já que os falantes acessam e

fazem uso dessas informações para atribuir tonicidade. Essas informações emergem da

gramática fonológica, visto que 74,3% das palavras terminadas em -i são oxítonas na

língua portuguesa, percentual ainda mais expressivo para as palavras terminadas em -u

que compreendem 99,4%.

Sintetizamos as interações analisadas no experimento 1 no Quadro 7.5.

Quadro 7.5: Síntese dos resultados de interação entre as variáveis do experimento 2.

Variáveis Interação

Sílaba final x Morfemas
sufixais Sim

Sílaba Final x Sequências
Fonológicas

Sem resultados
conclusivos

Morfemas sufixais x
Sequências Fonológicas Não

A interação entre sílaba final e morfemas sufixais é uma evidência a favor de

nossa análise de que não é possível conceber fatores únicos e isolados para a indicação

do local em que o acento incide. Além das variáveis analisadas nesta tese, novos

estudos podem também buscar mapear outros fatores, como a vizinhança fonológica, a

semântica e o conhecimento de L2.

7.4 Análise do acento em pseudopalavras

Concebemos, à luz dos Modelos de Uso e de Exemplares (KEMMER;

BARLOW, 1999; LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001; 2006; 2010;
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PIERREHUMBERT, 2001), que o conhecimento linguístico emerge do uso real da

língua. Experiências de uso juntamente com processos cognitivos gerais (comparação,

associação, arraigamento, por exemplo) promovem a abstração de rotinas fonológicas,

semânticas e morfológicas que levam à emergência de representações gramaticais.

Nessa perspectiva de língua, a experiência de uso e os processos cognitivos se

retroalimentam, de forma que toda experiência linguística tem impacto nas

representações. Ao abstrair, categorizar e armazenar a nova experiência, há a criação ou

o fortalecimento de uma rotina cognitiva, de um exemplar, que impacta também a

produção. Uma criança, por exemplo, ao longo do seu processo de aquisição da

linguagem, precisa ter acesso a diferentes inputs, para que a riqueza de exemplares e de

sua gramática emerja.

Durante os primeiros estágios de aquisição, a criança cria representações a partir

de suas poucas experiências de uso. Tal fato faz com que elas abstraiam padrões que são

mais recorrentes e regulares em sua língua materna, uma vez que eles são mais

produtivos na língua. Não à toa, vemos, com frequência, crianças produzindo fazi, sabi,

trazi, sabo, trazo (no lugar de fiz, soube, trouxe, sei, trago), em replicação a um padrão

morfológico produtivo na língua portuguesa (LORANDI, 2010; GOULART;

MATZENAUER, 2018). Após ouvir diferentes exemplares (comi, vendi, corri, aprendi,

bebi, bebo, aprendo, vendo), cria-se uma rotina que associa uma conexão fonológica [i],

por exemplo, a uma conexão semântica [pretérito perfeito], o que resulta em uma

conexão morfológica de {-i morfema de pretérito perfeito}.6

A extensão de um padrão linguístico é comum e produtivo tanto na infância

como na vida adulta. Afinal, frequentemente, fazemos generalizações de uso e

estendemos padrões, sejam regulares, sejam irregulares, que emergem na língua e se

tornam produtivos. Esse processo está acontecendo, segundo Chagas de Souza (2011),

com os particípios. Segundo o autor, há verbos atemáticos que apresentam particípio

duplo: aceitado/aceito, juntado/junto e soltado/solto. Estas formas foram estendidas a

outras formas verbais de primeira conjugação, como pagado/pago e salvado/salvo, que

já foram incorporadas à língua. Hoje, a extensão do particípio atemático ainda continua

ocorrendo em verbos da 1ª conjugação (chegado/chego e comprado/compro) e também

de outras conjugações (trazido/trago, perdido/perco e pedido/peço). A existência do

6 A regularização realizada pelas crianças não é um fenômeno exclusivo do português. Bybee (2001;
2010) evidencia que esse processo ocorre também no inglês com goed, drinked, singed, em analogia a
worked, studied, looked, played, tendo em vista que o morfema -ed de passado é regular e extremamente
produtivo no inglês.

223



particípio atemático em alguns verbos provocou a emergência de um padrão que, a

partir do uso, se tornou produtivo e vem sendo replicado a outros verbos (não somente

de 1ª conjugação). No âmbito fonológico, produções oscilantes como uréter e catéter

são comumente produzidas em analogia a um padrão paroxítono mais produtivo na

língua com essa terminação, presente em éter, Éder, suéter.7

A repetição desses padrões traz indícios importantes de como possivelmente se

organiza e funciona a nossa gramática. Essas produções linguísticas apenas reproduzem

os padrões existentes na língua, que se mostram possíveis de acontecer. Ao terem

contato com um padrão não permitido, os falantes buscam estratégias para reparar essa

construção e adequar ao que é possível em sua gramática. Por exemplo, no português,

codas preenchidas por consoantes oclusivas são proibidas, fato que leva os falantes a

fazerem epêntese ao lidarem com um vocábulo estrangeiro (internet[i], [i]status,

[i]slide) (VANIN, 2009).

Então, nenhum padrão novo pode entrar na língua? Não é o caso, afinal,

vocábulos ou construções novas se fazem presentes no dia a dia, principalmente por

causa da internet e do contato entre as línguas. A questão é que, assim como se dá o

processo de aquisição de língua materna pelas crianças, nós aprendemos novos padrões.

Eles são incorporados como exemplares em nossa gramática somente a partir da

experiência com a língua. A recorrência dessa experiência faz com que o padrão emerja

e possa ser replicado a um novo vocábulo. As crianças, a título de exemplo, depois de

inúmeras experiências com a língua, enriquecem o seu input, criando rotinas e

exemplares que fazem diferentes mapeamentos. É a recorrência de um exemplar que o

faz se tornar um padrão (independente do nível: segmental, silábico, morfológico etc.) e

permanecer na língua. Para padrões irregulares, a força das conexões fonológicas,

semânticas e morfológicas, promovida pela alta frequência de ocorrência, é que mantém

a irregularidade. As crianças, dessa forma, adquirem o padrão irregular ao criarem uma

conexão específica para ele. Semelhante raciocínio aplica-se também à incorporação de

novos vocábulos e, consequentemente, de novos padrões na língua.

O português, por exemplo, apresenta descrições que indicam a proibição de

proparoxítonas quando a sílaba penúltima é pesada (PEREIRA, 2007; WETZELS,

7 No inglês, Bybee (2001; 2010) aponta que adultos tendem a regularizar verbos irregulares como weep e
creep. Formas como weeped e creeped, em vez de crept wept, não soam estranhas aos falantes em
decorrência de sua baixa frequência na língua. As conexões morfológicas nestes casos são mais fracas, o
que permite a regularização diante de um padrão produtivo. Algo que não ocorre com formas como
keeped e sleeped, as quais, por possuírem frequências mais altas, tendem a preservar a sua irregularidade,
kept e slept.
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2007). A suposta proibição, na verdade, decorre da ausência desse padrão no sistema

latino, que era sensível à quantidade silábica. Por o português ter herdado boa parte de

seu léxico, generalizou-se que proparoxítonas com sílaba penúltima pesada era uma

restrição da língua. A ausência de produção de palavras proparoxítonas com essa

construção decorria da ausência de vocábulos com essa estrutura.8 Contudo, hoje, o

contato com o inglês tem promovido a emergência desse padrão – até o momento, de

forma centralizada em nomes próprios, como Kléberson, Émerson, Jéferson, Péterson e

Wémerson. O fato desses vocábulos terem sido incorporados ao léxico do português

promoveu a incorporação à gramática fonológica, o que permite que esse padrão seja

utilizado em outros contextos pelos falantes. Possivelmente, o falante, ao se deparar

com uma nova palavra terminada em -erson, a produzirá com acento proparoxítono,

replicando esse padrão segmental-acentual, pois não há outro exemplar de -erson na

língua portuguesa. Ele só se tornará um padrão produtivo a ponto de ser estendido a

outros vocábulos quando obtiver uma alta frequência de tipo, o que até o momento não

ocorreu.9

É o que ocorreu com as oxítonas terminadas em vogal, sobretudo com -i e -u,

visto que a língua latina não apresentava tal padrão. O português, ao ter contato com

diferentes línguas, como indígenas, africanas e francês, incorporou diferentes vocábulos

que apresentavam novos padrões fonológico-acentuais. O tupi, por exemplo, principal

fonte de composição do léxico relacionado à fauna e à flora no português, apresentava

uma característica fundamental que foi incorporada ao português: “todas as palavras

terminadas em consoante, em semivogal, em vogal i, u e y, ou qualquer vogal nasal ã, ẽ,

ĩ, õ, ũ, ỹ são [eram] oxítonas” (NAVARRO, 2005 p. 18), como abacaxi, buriti, caju,

Anhangabaú, tatu, capim, cupim, mingau (TEYSSIER, 2007). Diferentemente do tupi,

nem todas as palavras com essas terminações são oxítonas no PB (cáqui, táxi, biquíni,

fórum, álbum), isso porque o padrão latino era de acento paroxítono em palavras

terminadas em vogal. Entretanto, a recorrência do acento oxítono em -i e -u, diante do

léxico tupi, promoveu a sua emergência enquanto um padrão fonológico-acentual

9 A alta frequência de tipo mostra-se relevante, visto que observamos na língua outros padrões que,
embora possam ter média frequência de ocorrência, não expressam alta frequência de tipo. É o caso do
acento na quarta sílaba que ocorre em apenas 0,04% das palavras, ainda que uma palavra como técnica
possa ter uma frequência média, 500 ocorrências (BENEVIDES; GUIDE, 2017).

8 A suposta restrição de proparoxítonas com sílabas mediais pesadas é diferente das oclusivas em posição
de coda. No caso das proparoxítonas, encontramos na língua tanto CVC em posição medial como acento
antepenúltimo; até o momento, só não havia a junção dos dois padrões em uma única palavra. No caso da
coda, a maioria das palavras que têm uma oclusiva em coda é preenchida na fala por uma vogal
epentética.
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possível no português. Houve, assim, abstrações e generalizações que levaram ao seu

arraigamento. Não à toa, encontramos apelidos (7.1) e truncamentos (7.2) com esse

padrão acentual, evidenciando a sua produtividade.

(7.1)

Malu para Maria Luiza

Manu para Manuela

Cadu para Carlos Eduardo

Edu para Eduardo

Babu para o ex-Big Brother Babu Santana

Maí para Maria

(7.2)

biju para bijuteria

preju para prejuízo

pregui para preguiça
(SCHER; MARANGONI JÚNIOR, 2020)

Semelhante raciocínio aplica-se também com outros vocábulos que, por terem

entrado na língua por diferentes vias etimológicas, trazem, muitas vezes, diferentes

padrões fonológicos que não eram (e não são) tão comuns no português, ou eram no

latim. O francês, que é uma língua de acento fixo final, forneceu um amplo vocabulário

também com acento final (menu, purê, metrô, degradê, patê, boné, bibelô). Novamente,

nota-se na língua a abstração desse padrão e sua replicação a novos vocábulos estando

ou não associados ao léxico francês, como em apelidos (7.3), em truncamentos (7.4) e

em blends10 (7.5).

(7.3) Benê para Benedito

Evê para Everaldo

Bartô para Bartolomeu

10 Segundo Marangoni Júnior (2020 apud SCHER; MARANGONI JÚNIOR, 2020, p. 4648), “Blend é um
subtipo da composição em que duas raízes já categorizadas em uma dada relação sintática são
concatenadas a um morfema avaliativo e, posteriormente, concatenadas a um terceiro núcleo
categorizador que cria o domínio da composição”.
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(7.4) deprê para deprimido

chiclé para chiclete

(7.5) chafé (chá + café)

sacolé (saco + picolé).

(SCHER; MARANGONI JÚNIOR, 2020)

É perceptível também a abstração de um padrão acentual associado a um

segmento nos resultados dos nossos experimentos. Afinal, como salientado, tivemos, no

primeiro experimento, 68,2% das produções oxítonas terminadas em vogal incidiram

em pseudopalavras terminadas em -i ou -u, ao passo que houve apenas 31,8% em

pseudopalavras terminadas em -a, -e e -o; no segundo experimento, 50,3% das

pseudopalavras terminadas em -i ou -u receberam acento oxítono, percentual que

contrasta com 2,4% de acento oxítono em pseudopalavras terminadas em -a, -e e -o.

Essas produções acentuais não se dão ao acaso: 74,3% das palavras terminadas em -i no

português são oxítonas, percentual ainda mais expressivo nas palavras terminadas em

-u, que compreendem 99,4%. Chamamos atenção, através desses resultados, para o fato

de que os falantes não produzem aleatoriedades. Eles, na verdade, reproduzem as

tendências e os padrões presentes em sua gramática fonológica. O fato de haver um

forte mapeamento entre -i e -u com tonicidade oxítona faz com que eles sejam um dos

padrões possíveis e cogitados para serem produzidos e replicados em pseudopalavras e

na L2.

Outras evidências de que a existência do padrão na língua conduz à sua

emergência foram observadas nos nossos estudos experimentais. A sequência

fonológica -ima em final de palavra ocorre na língua portuguesa tanto com acento

paroxítono (estima, clima, rima) como proparoxítono (próxima, máxima, lástima). A

sua distribuição na língua é de 56,6% de tipos paroxítonos, de 43,4% de tipos

proparoxítonos e 0% de oxítonas. A presença de ambos os padrões na língua (e no

léxico dos falantes) indica que há dois mapeamentos possíveis associados à sequência

[-ima]: paroxítono e proparoxítono. Ao lidar com um vocábulo novo ou pseudopalavra,

por exemplo, o falante se valerá dos mapeamentos presentes em seu léxico mental para

atribuir tonicidade a uma palavra que tenha a terminação [-ima]. 90,7% de paroxítonas,

8,8% de proparoxítonas e 0,5% de oxítonas foram as distribuições que obtivemos em

nossos resultados. Os padrões acentuais foram atribuídos na mesma ordem encontrada
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na língua: paroxítona > proparoxítona > oxítona. Sempre será assim? Não, pois há

outros fatores linguísticos que interagem, como a sílaba final, que podem conduzir a

outras distribuições.

Além disso, deve-se considerar que as experiências de uso dos falantes são

totalmente diferentes, o que significa que o impacto de uma sequência como [-ima] na

gramática fonológica de cada indivíduo é diferente. As 58 produções proparoxítonas em

-ima foram produzidas por 24 falantes, sendo que um deles foi responsável por dez

ocorrências. As três ocorrências oxítonas, por sua vez, foram produzidas cada uma por

um indivíduo diferente, sendo os mesmos que produziram proparoxítonas e, ainda, duas

delas incidiram na pseudopalavra losima. A produção sistemática em uma ou outra

pseudopalavra poderia indicar também a interferência de algum fator relacionado à

pseudopalavra, como analogia com uma palavra real, o que não foi o caso por só termos

duas produções. Houve, assim, 20 indivíduos que produziram -ima apenas com acento

paroxítono. O que queremos chamar atenção aqui é para o fato de que as produções

linguísticas não precisam ser iguais às do corpora, visto que eles são apenas uma

amostra representativa do que se faz presente em uma língua. Por não serem a língua em

si e por termos experiências tão diversas, é esperado que haja variação. Os próprios

corpora variam entre si: Viaro e Guimarães-Filho (2007) indicam que há 62% de

palavras paroxítonas, 25% de oxítonas e 12% de proparoxítonas no PB, enquanto

Benevides e Guide (2017) apontam que há 68,5% de palavras paroxítonas, 25,9% de

oxítonas e 4% de proparoxítonas. Independente dos percentuais, se há uma amostra

representativa da língua, as tendências permanecerão as mesmas.11

Outra evidência de que a existência de um padrão na língua conduz à sua

emergência é perceptível nos padrões morfológicos. Isso porque o mapeamento de uma

sequência segmental pode estar atrelado também a um significado, o que leva a um

mapeamento morfológico. Para alguns autores, os sufixos derivacionais do português

estão atrelados também a um padrão acentual, na medida em que atraem (lugaREjo,

beLEza, peNOso), repelem (FÍsica, paGÁvel, DÓcil) ou são neutros (aLUno, meNIno)

quanto à posição da sílaba tônica da palavra da qual derivam (CAGLIARI, 1999;

11 Destacamos que os modelos inferenciais utilizados nesta pesquisa (modelo de regressão logística
multinomial misto) incluíram os falantes como variáveis aleatórias, assumindo, assim, que eles atuam nos
resultados, mas que não podem ser controlados pela pesquisadora como as variáveis fixas (sílaba final,
similaridade fonológica, frequência de ocorrência do item lexical etc.). No experimento 1, a análise de
concordância (Estatística de Gwet) realizada mostrou que os falantes concordavam mais (ou seja,
atribuíam mais tonicidades semelhantes) no grupo de pseudopalavras dissimilares, mostrando que os
grupos similares apresentavam mais variáveis que interferiam os resultados (a similaridade fonológica) do
que os dissimilares.
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CANTONI, 2013). A regularidade das conexões morfológicas e a sua recorrência com

manutenção da sílaba proeminente demonstram que, de fato, há uma associação entre

morfemas e tonicidade: blogueiro, marqueteiro, tuiteiro, panelaço, rebolaço, tuitaço. A

produtividade é um dos efeitos da frequência de tipo (BYBEE, 2001; 2010).

A produtividade dos padrões morfológicos foi testada no experimento 2. Através

de seus resultados, conseguimos perceber o efeito da morfologia e sua interação com a

sílaba final (nos dedicaremos a ela adiante). Os sufixos -al, -ez, -oz, -oso, -ismo, -ugem

tiveram percentuais em torno de 98% de acento final (nos três primeiros) e penúltimo

(nos três últimos). Na língua portuguesa, esses percentuais estão em ou quase 100%.

Há, nestes casos, basicamente um único padrão morfológico-acentual, o que faz com

que os falantes reproduzam-no. Sufixos como -logo e -lise, em contrapartida, tanto

obtiveram no nosso estudo como apresentam na língua acento paroxítono e

proparoxítono. A presença de dois padrões na língua leva a dois padrões acentuais

possíveis de serem produzidos. Se essas distribuições se dessem ao acaso, o acento

oxítono teria sido cogitado e utilizado pelos falantes. Não é o acento oxítono a emergir

justamente porque não é ele que se faz presente na língua, isto é, nas representações

linguísticas do falante.

Mas... e a sílaba final? Os dados até aqui apresentados são fundamentais também

para evidenciarmos que a sílaba final atua em conjunto com esses fatores já expostos e,

possivelmente, com outros não investigados nesta pesquisa. O fato dos nossos dados e

da língua expressarem uma forte tendência a acento oxítono quando a palavra termina

em consoante e a paroxítono quando termina em vogal tem uma motivação: herança

latina – os nossos resultados corroboram a análise realizada por Cantoni (2013). Autores

como Teyssier (2007), Viaro (2011), Cantoni (2013) e Basseto (2022) apontam que

grande parte do léxico do português tem origem latina. Lembremos que o latim era uma

língua sensível ao peso silábico, característica essa que correlaciona a quantidade

silábica ao padrão acentual. Durante a passagem do latim ao português, a quantidade

silábica foi perdida, mantendo a sílaba proeminente na palavra no português (VIARO,

2011). Ao longo do tempo, diversos processos fonológicos atingiram a língua e fizeram

com que a previsibilidade da localização acentual fosse perdida (CANTONI, 2013).

Todo esse processo é, segundo Bybee et al. (1998), característico de sistemas acentuais

que passam de demarcativo a morfológico/lexical.

A perspectiva histórica ajuda-nos a compreender o porquê de grande parte do

léxico do português ainda preservar a correlação entre sílaba final e padrão acentual. A
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grande quantidade de exemplares faz com que suas conexões sejam fortes e robustas,

provocando a emergência de um padrão que atrai e indica fortes tendências na língua

portuguesa. Tal fato é evidente quando observamos os 79,4% de acento oxítono com

CVC e 84,4% de acento paroxítono com CV no experimento 1 e os 90,1% de acento

oxítono com CVC e 88,4% de acento paroxítono com CV no experimento 2 (dados

gerais). Eles reproduzem a tendência geral do português que compreende 81,3% de

palavras oxítonas terminadas em consoantes e 91,2% de paroxítonas terminadas em

vogais em pseudopalavras. Defendemos com tudo isso que não há nem aleatoriedade

nem uma língua sensível ao peso silábico. Há, ao contrário, tendências e padrões

abstraídos que emergem e são reproduzidos em novos vocábulos ou em pseudopalavras.

Esses padrões interagem com outros padrões que levam a diferentes mapeamentos e,

com isso, diferentes produções linguísticas são possíveis.

É o caso do acento proparoxítono. Raro, infrequente, marcado, excepcional são

os adjetivos comumente usados para o marginalizar. Apesar de ser assim considerado,

ele se mostra tanto um padrão regular da língua que emergiu em todos os conjuntos de

dados. A alta percentagem com que ocorreu no grupo de pseudopalavras similares no

experimento 1 (22,2%) demonstra que há um fator importante (mas não único) para a

sua emergência: a similaridade fonológica com palavras reais. Tal fato traz evidências

importantes de que os falantes consideram mais do que a sílaba final, ou as

proparoxítonas não seriam produzidas. Além disso, ao associarem uma pseudopalavra

com uma palavra real, os falantes demonstram que estão atentos à organização

segmental das palavras. Há, assim, um processamento lexical desencadeado por uma

pseudopalavra, como propõe Protopapas et al. (2006) no grego. A conexão com uma

palavra real se dá a partir de associações fonológicas, o que traz indícios de que as

representações podem ser organizadas através de conexões fonológicas. Essas

associações levam a analogias acentuais, demonstrando que há uma relação entre os

níveis segmental e acentual nas representações gramaticais.

Então, qualquer padrão existente na língua pode ser reproduzido em novos

vocábulos? Não é o caso. Fatos linguísticos mostram que a emergência de um padrão

depende de sua frequência de tipo, pois esta tem a produtividade como seu principal

efeito. Uma sequência fonológica como -erson, presente em nomes próprios como

Émerson, Kléberson e Wémerson, ao entrar no português através do inglês, vem

ganhando produtividade apenas em nomes próprios em decorrência de sua frequência.

Entretanto, sequências como vl- e vr-, embora possíveis e presentes em nomes como
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Vladimir e livro, não são produtivas na língua. Especificamente, vl- é extremamente

rara. Dados levantados por Toni (2022), a partir do Corpus ABG, apontam que vl- e vr-,

na língua portuguesa, constituem apenas 0,5% de tipos CCV. A raridade dessas

sequências consonantais faz com que elas, possivelmente, não se tornem um padrão a

ser estendido a novos vocábulos.

Os resultados dos nossos experimentos trazem evidências a favor da

significância dos efeitos da frequência (de ocorrência e de tipo) que se somam aos

estudos de Vitevitch et al. (1997), Hay (2003) e Cantoni (2013). No experimento 1,

vimos que a frequência de ocorrência dos itens lexicais se mostrou significativa tanto

isolada como em interação com a similaridade fonológica, uma vez que o grupo similar

de alta frequência desencadeou mais processos analógicos do que os demais. A robustez

e a força das conexões fonológicas do item lexical contribuíram para que eles

estivessem mais disponíveis e, portanto, fossem mais acessados pelos falantes. No

experimento 2, ainda que a frequência de tipo não tenha se mostrado preditora da maior

ou da menor atribuição acentual em termos de proporção, o fato de existir um padrão

em concorrência fez com que o acento não fosse atribuído categoricamente. Os falantes

reproduziram as mesmas tendências (em termo de padrão acentual) encontradas em suas

gramáticas fonológicas. A frequência se mostrou significativa também na correlação

entre o tipo silábico CV e o acento paroxítono e o tipo silábico CVC e o acento oxítono.

Essas sílabas apresentam alta frequência de tipo com as tonicidades referidas.

O que queremos demonstrar com esses casos é que os fatores frequência e tipo

silábico, ou similaridade fonológica, ou morfemas, ou sequências fonológicas, ou item

lexical, estão correlacionados. É custoso concebermos um fator sem o outro. Afinal,

como conseguimos separar sílaba de segmento se os falantes indicam acessar e

considerar os dois? Como excluir a frequência do tipo silábico, sendo que ela se faz

presente na língua e apresenta um número expressivo de exemplares? Como separar o

papel da morfologia na construção da palavra sendo que a própria delimitação de verbos

versus não verbos já traz uma implicação morfológica? Esses questionamentos e os

resultados de nossos estudos trazem indícios claros de que os fatores estão atrelados e se

afetam mutuamente, sendo acessados pelos falantes para a atribuição do acento em

pseudopalavras. É este o ponto central de defesa desta tese.

A presente proposta defende, portanto, que múltiplos fatores interagem e

determinam a localização acentual, visto que todos eles compõem as representações

lexicais. As representações são formadas a partir de abstrações, generalizações e
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arraigamentos realizados a partir da experiência de uso do falante, o que permite a

extensão a novos vocábulos. Esses diferentes fatores expressam diferentes níveis de

abstrações, conforme exposto a seguir:

sílaba: CVátona, CVtônica, CVCátona e CVCtônica;

morfologia: {-logo}átono, {-ic}átono, {-oz}tônica, {-ez}tônica, {-il}átono, {-il}tônica etc.;

sequências sonoras:12 [ˈitʊ], [itʊ], [ˈodʊ], [odʊ], [ˈimɐ], [imɐ] etc.;

representação fonética:  [aˈtɾɔs], [ˈtɛkɪnikʊ], [veˈlɔs], [ˈutʃiw], [ĩfɐ̃ˈtʃiw] etc.;

representação fonológica: /aˈtɾɔS/, /ˈtɛkɪniko/, /veˈlɔS/, /ˈutʃiw/, /ĩfɐ̃ˈtʃiw/ etc.;

representação ortográfica: atroz, técnico, veloz, útil, infantil etc.

Cada um dos níveis de abstração, apresentados acima, reflete, em alguma

medida, um padrão fonológico-acentual presente na gramática do falante. Supõe-se que

as abstrações vão de níveis mais abstratos, como CVátona e CVtônica, até níveis mais

concretos em termos lexicais, seja com a representação fonético-fonológica, seja com a

representação ortográfica. A abstração ocorre quando há recorrência na produção de um

determinado padrão. Por exemplo, o fato de CVátona e CVtônica estarem presentes em

inúmeros vocábulos da língua fez com que eles tenham criado um exemplar, uma

representação, que, ao ser abstraída, pode ser replicada a uma nova palavra. A alta ou a

baixa frequência desse padrão faz com que ele esteja mais ou menos disponível para o

falante, podendo desencadear processos analógicos conforme a força desse exemplar

para cada falante.

Há, assim, como esboçado na Figura 7.1, conexões fonológicas que expressam

diferentes níveis de abstração e que são agrupadas a partir da similaridade fonológica.

[ˈutʃiw] e [dʒiˈfisiw], por exemplo, apresentam mapeamento total entre suas

terminações [iw] e atonicidade. Essas palavras são mapeadas parcialmente com

[ĩfɐ̃ˈtʃiw] e [suˈtʃiw], através de suas terminações [iw], sem que haja mapeamento de

tonicidade. Todas as palavras têm atreladas a elas uma representação silábica, como

ˈV-CVC e CVˈCV-CVC. A essas representações silábicas, há uma marca de tonicidade

que reflete padrões métricos mais abstratos. É esse mapeamento entre sílaba e padrão

acentual que fortaleceu, e ainda fortalece, a forte correlação que há no PB entre eles:

CV em final de palavra átono e CVC em final de palavra tônico, por exemplo. Deve-se

12 Consideramos sequências sonoras as sequências fonéticas que são menores do que a palavra, com
diferentes recortes segmentais.
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considerar ainda que o polo fonológico não desempenha papel independente dos demais

níveis da gramática, de forma que conexões fonológicas, como [ˈiw], estão atreladas a

informações semânticas, como [relativo a], fazendo com que conexões morfológicas

emerjam, {-ˈiw relativo a}. Uma vez que esses falantes são alfabetizados, as

informações ortográficas, como útil, difícil e infantil, possivelmente compõem as

representações gramaticais do falante, fazendo com que os falantes possam acessá-las

conjunta ou individualmente. Têm-se, assim, representações ricas e detalhadas que

“contêm, ao menos potencialmente, todas as informações percebidas pelo falante de sua

experiência linguística” (BYBEE, 2010, p. 14).

Figura 7.1: Esquema de conexões fonológicas, semânticas, morfológicas e ortográficas

de processamento da palavra.

O leitor deve estar se questionando o porquê de termos incluído as informações

ortográficas nas representações gramaticais, visto que, no capítulo metodológico

(capítulo 4), explicitamos uma série de indícios de que a ortografia não influencia a

atribuição acentual. Ainda que defendamos uma maior neutralidade dos estímulos

ortográficos sem qualquer marcação gráfica, não é possível isentar completamente o

papel do sistema ortográfico, visto que ele codifica também informações acentuais e,

possivelmente, compõe as representações linguísticas. Ilustramos essa possível

influência com o caso de um participante do experimento 2.
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Durante a tarefa experimental, um participante indagou-nos a respeito do uso do

acento gráfico. Como expusemos no capítulo 6, o experimento contou com 165

pseudopalavras repetidas três vezes cada, ou seja, 495 produções por falante. Seu

questionamento incidiu na produção 279. 128 pseudopalavras foram lidas antes e depois

dessa pergunta. Ao analisá-las, constatamos que o participante produziu no total 114

com a mesma tonicidade (sem qualquer variação), 10 alterando a tonicidade depois da

pergunta (em relação à primeira e/ou à segunda produção) e 4 com modificação da

tonicidade antes mesmo de ter realizado a pergunta sobre o acento gráfico.

Interessantemente, o questionamento do participante revelou um estado de consciência

ortográfica temporário imediato à sua ocorrência. Das dez produções seguintes ao

questionamento, cinco delas tiveram alteração de tonicidade em relação à primeira e/ou

à segunda produção (ocorrida antes do questionamento). Entretanto, da 11a. produção

em diante, após o questionamento, o falante voltou a demonstrar a mesma constância de

tonicidade que estava empregando até o momento da indagação, isto é, da 290 até a 495

produção. Nesse intervalo de 205 produções, houve mais cinco mudanças de tonicidade,

o que corresponde à oscilação acentual que ele já demonstrava antes do questionamento

(que era de quatro modificações). Diante disso, pode-se depreender que, após o

momento imediato da pergunta, o falante pode ter esquecido a presença ou a ausência

da marca gráfica como única informação para a atribuição acentual. O caso deste falante

se soma aos estudos de Protopapas et al. (2006) na língua grega ao evidenciar que o

conhecimento a respeito da ortografia não se mostra a fonte principal para a atribuição

acentual, mesmo para aqueles falantes mais conscientes a respeito de sua função.

A correlação entre ortografia e padrões fonológicos é um exemplo importante de

que os fatores que influenciam o acento primário estão correlacionados: o diacrítico

acentual no PB é uma marca gráfica que alerta o falante de que um determinado

vocábulo tem um padrão acentual diferente do esperado pela sequência fonológica que a

compõe. Por exemplo, palavras terminadas em -i recebem acento oxítono (i.e., saci,

caqui, abacaxi), contudo, se forem paroxítonas, devem receber acento gráfico (i.e, táxi,

cáqui, safári). Não é possível, neste caso, separar um padrão fonológico-acentual

recorrente na língua de sua representação ortográfica. Em outros termos, como saber se

o falante acentua o vocábulo como oxítono por terminar em [-i] ou em -i? Dissociar o

padrão fonológico do ortográfico em um cenário que os falantes são alfabetizados não

se mostra uma tarefa simples. Estudos futuros com crianças em fase inicial de

alfabetização podem esclarecer tal questão.
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Defendemos, ainda, que os diferentes níveis de abstrações (silábico, fonético,

fonológico, morfológico, ortográfico etc.) representam diferentes maneiras de acessar a

palavra nas representações gramaticais do falante. Não haveria, como defende o Modelo

de Dupla Rota (COLTHEART; RASTLE, 1994; RASTLE; COLTHEART, 2000),

apenas uma via lexical e uma sublexical que permitem o processamento das palavras.

Ao contrário disso, essas vias se multiplicam e possibilitam que os falantes, ora acessem

informações segmentais, ora informações morfológicas, ora se guiem por questões

semânticas, ora reproduzam apenas padrões ortográficos, ora utilizam mais de uma

informação. O que definirá a maneira com que o novo vocábulo será processado é a

saliência de uma dada representação linguística – isto é, a experiência de uso do falante,

seja a mais recente, seja a já armazenada. A possibilidade de acessar e processar um

vocábulo por diferentes vias é o que permite que o indivíduo se valha de diferentes

fatores para atribuir tonicidade. Um indivíduo, ao se deparar com pseudopalavras como

dipicil e faduril, pode acessar a via morfológica, associando [ˈiw] a [relativo a] (i.e.,

{-ˈiw relativo a}); ou pode acessar a via fonética através das sequências sonoras [ˈiw]

ou [iw]; ou pode acessar a via lexical por analogia a [dʒiˈfisiw] e [fedeˈɾaw]; ou pode

acessar a via silábica CVCtônica, associando a sílaba final com o padrão acentual a partir

da frequência desse exemplar; ou pode acessar a via ortográfica ao resgatar a regra de

acentuação de sua língua, a qual prediz que a ausência de marca gráfica faz com que

esses vocábulos sejam oxítonos; ou pode, ainda, acessar a palavra por um fator não

mapeado por esta pesquisa. A possibilidade de que outros fatores interajam é prevista e

esperada por nossa proposta, por isso, deixamos alguns esquemas vazios, como

indicado na Figura 7.1, que podem representar, por exemplo, possíveis interferências de

L2. Estudos futuros podem investigar novos fatores.

É importante destacar que a multiplicidade de maneiras de processar uma

palavra é o que possibilita que diferentes padrões acentuais emerjam. Tal fato nos

permite explicar a não categoricidade dos padrões acentuais em direção a nenhum dos

fatores, bem como permite justificar a emergência dos padrões mais recorrentes na

língua – em grande parte do tempo, na mesma ordem de preferência que é encontrada na

língua: para os sufixos -ero e -ito, paroxítono > proparoxítono > oxítono, por exemplo;

ou para o sufixo -il, oxítona > paroxítona > proparoxítona. Para este, supõe-se que, de

um lado, os falantes que acessaram a sílaba final CV atribuíram tonicidade oxítona,

refletindo a correlação sílaba e padrão acentual; de outro lado, os falantes que acessaram

a estrutura morfológica, especificamente [ˈiw] ou [iw], atribuíram acento final ou
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penúltimo, refletindo a forte presença desses segmentos com acento final, ou refletindo

um padrão morfológico paroxítono. Semelhante raciocínio pode ser aplicado a qualquer

outro vocábulo ou pseudopalavra.

É preciso, por fim, tecer um último questionamento: o processamento das

pseudopalavras pode ter sido mediado pelo conhecimento do falante de uma L2?

Possivelmente, não. Alguns fatos nos levam a concluir isso. O primeiro deles provém

dos resultados inferenciais do experimento 1, segundo os quais o conhecimento de uma

ou mais línguas estrangeiras não foi significativo para a indicação da sílaba proeminente

da palavra. Os falantes, de modo geral, declararam ter algum conhecimento de uma

língua estrangeira, sendo o inglês a língua que todos conheciam (exceto uma falante

declarou não ter nenhum conhecimento de inglês e de nenhuma outra língua). Fora o

inglês, a L3 ou a Ln dos falantes variou entre francês, italiano, alemão a chinês. Embora

o conhecimento compartilhado de inglês como L2 pelos falantes possa justificar a

ausência de significância da variável, vale lembrar que os falantes reproduziram nas

pseudopalavras as mesmas tendências encontradas na língua portuguesa, e não padrões

acentuais do inglês – por exemplo –, que tem uma grande quantidade de palavras com

acento inicial. Além disso, devemos nos atentar para mais dois fatos: i. os participantes

dos experimentos foram informados a respeito de que as pseudopalavras, embora não

tivessem significado, seriam possíveis palavras do português; e ii. as pseudopalavras

foram criadas reproduzindo padrões fonotáticos, segmentais, silábicos e morfológicos

da língua portuguesa, de forma a induzir os falantes a compreenderem-nas como

possíveis palavras da língua.

Apesar disso, sabe-se que os estudos de processamento de palavras, em geral,

demonstram que os subsistemas linguísticos de falantes multilíngues são integrados

(LIMBERGER, 2018). O Modelo de Processamento Multilíngue (DE BOT, 2004), por

exemplo, propõe que a relação entre os subsistemas não permite a desativação de

qualquer um deles. Entretanto, como salienta Limberger (2018), a partir dos estudos de

Grosjean (1998) e de Van Assche, Duyck e Hartsuiker (2012), no processo de leitura de

palavras de uma única língua, um falante bilíngue13 se torna monolíngue (ou seja, só há

ativação de um subsistema linguístico), já que a outra língua não está sendo usada.

Mesmo que haja uma ativação permanente de uma segunda língua, o que é previsto e

13 Não entraremos no mérito aqui do que seja um falante bilíngue, se apenas aquele que foi exposto e
adquiriu duas línguas simultaneamente ainda durante o período crítico, ou se um falante que tenha
conhecimento em uma L2 independemente da idade de aquisição, visto que tal questão não está dentro do
escopo da presente pesquisa.
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compatível com a visão de língua e de processamento apresentada nesta tese, não

aprofundaremos essa questão por duas razões: i. não investigamos o nível de

proficiência linguística de L2 dos falantes; e, principalmente, ii. o conhecimento de L2 e

suas interferências na L1 não está dentro do escopo da presente pesquisa. Salientamos,

dessa maneira, a importância de se investigar possíveis interferências em estudos

futuros.

Em suma, defendemos, nesta tese, que múltiplos fatores contribuem e interagem

na atribuição de acento em pseudopalavras, tendo em vista que todos esses fatores estão

relacionados na representação gramatical. Tal afirmativa se deve ao fato de que, como

vimos com os resultados desta tese, padrões segmentais, silábicos e morfológicos

interagem com os padrões acentuais, o que demonstra que esses níveis estão

relacionados na estrutura gramatical. O mecanismo empregado para formá-los, e

também processá-los, parte de abstrações e de generalizações realizadas a partir do uso

da língua portuguesa. Defende-se, assim, que os falantes utilizam e replicam os

mapeamentos presentes em sua gramática para produzir novos vocábulos,

pseudopalavras, estrangeirismo e, até mesmo, palavras em uma L2.
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8.

Conclusão

O objetivo desta tese foi investigar quais fatores contribuem para a atribuição do

acento primário em pseudopalavras a partir da produção de falantes do português

brasileiro, a fim de propor uma análise que incorporasse todos os padrões acentuais,

produtivos e menos produtivos, como parte da gramática fonológica do falante. Para

tanto, iniciamos esta tese revisitando as principais propostas para o acento primário em

português brasileiro, com o intuito de selecionar os principais parâmetros que são

apontados como relevantes para compor a presente investigação. Foram eles: sílaba

final, morfologia sufixal, similaridade fonológica, frequência de ocorrência dos itens

lexicais e frequência de tipo das sequências fonológicas.

A partir desses parâmetros e frente à linha teórica que fundamenta a presente

análise, Modelos de Uso e de Exemplares (KEMMER; BARLOW, 1999;

LANGACKER, 1999; 2008; 2013; BYBEE, 2001; 2006; 2010; PIERREHUMBERT,

2001), delimitamos duas hipóteses gerais que orientaram esta pesquisa:

i. Múltiplos fatores contribuem para a atribuição do acento em português;

ii. Padrões fonológicos/acentuais que emergem das representações linguísticas

do PB são replicados a novos vocábulos, a partir de processos cognitivos gerais

e de instâncias de uso.

Para que a primeira hipótese fosse comprovada, seria necessário que dois ou

mais fatores investigados nesta pesquisa fossem apontados pela estatística e por nossas

análises como atuantes na localização do acento. Essa hipótese foi comprovada por

nossos dados, visto que todos os fatores investigados mostraram-se relevantes para o

fenômeno em estudo, seja individual, seja conjuntamente. Sintetizamos, a seguir, os

resultados gerais por variável:

i. Sílaba final: houve preferência pelo acento final em CVC e pelo acento

penúltimo em CV, o que expressa uma forte tendência da língua e demonstra a

significância da variável. No primeiro experimento, 79,4% das pseudopalavras
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terminadas em CVC receberam acento oxítono e 84,4% das pseudopalavras

terminadas em CV receberam acento paroxítono; e no segundo experimento,

85,9% terminadas em CVC receberam acento oxítono e 68,5% terminadas em

CV receberam acento paroxítono;

ii. Similaridade fonológica: os grupos similares (1 e 3) apresentam maiores

percentagens de atribuições acentuais igual à palavra base do que os grupos

dissimilares (2 e 4);

iii. Morfemas sufixais: a atuação da morfologia foi constatada no percentual de

produções que vai em direção ao padrão morfológico. Por exemplo, sufixos

como -al, -oz, -ez, -ugem, -oso e -ismo tiveram, em média, 98,5% de produções

oxítonas (os três primeiros) ou paroxítonas (os três últimos), ao passo que

morfemas como -logo e -lise tiveram, em média, 92,8% de produções

paroxítonas e 7,3% de proparoxítonas;

iv. Frequência de ocorrência de itens lexicais: o grupo similar e frequente (1)

desencadeou mais tonicidade igual à palavra base do que os grupos menos

frequentes (2, 3 e 4). Além disso, a variável grupo experimental, que relaciona

frequência e similaridade, também se mostrou significativa, o que demonstra a

interação entre essas variáveis;

v. Frequência de tipo de sequências fonológicas: embora a frequência de tipo

de sequências fonológicas como -ero e -ito (que apresentam diferentes

frequências de tipo na língua) não tenha sido preditora da maior ou da menor

frequência no experimento, a significância das sequências fonológicas

demonstra que a presença do padrão fonológico na língua possibilita a sua

emergência;

vi. Interação entre fatores: constatamos a interação entre similaridade

fonológica e frequência de ocorrência dos itens lexicais; similaridade fonológica,

frequência de ocorrência dos itens lexicais e sílaba final; sílaba final e morfemas

sufixais.

Para que a segunda hipótese fosse comprovada, as produções acentuais obtidas

em nossos experimentos deveriam apresentar as mesmas tendências que se mostram

presentes na gramática fonológica do PB para uma determinada sequência

fonológica/morfológica. Essa hipótese também foi comprovada, já que os padrões
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produzidos pelos falantes refletem as tendências encontradas na sua língua materna.

Retomamos algumas evidências dessas tendências:

i. os padrões acentuais atribuídos nos dados totais dos experimentos refletem os

padrões da língua: paroxítono (60,4%) > oxítono (35,8%) > proparoxítono

(3,7%);

ii. há uma clara predileção pelo acento oxítono em CVC e paroxítono em CV;

iii. os falantes replicam, em alguma medida, os padrões morfológicos presentes

na língua: pseudopalavras terminadas em -logo, por exemplo, tiveram 90,8% de

produções paroxítonas, 9,2% de proparoxítonas e 0% de acento oxítono, sendo

que, na língua portuguesa, há 66,7% de tipos com acento paroxítono, 33,3% com

acento proparoxítono e 0% com acento oxítono;

iv. pseudopalavras terminadas em -i e -u obtiveram mais atribuições acentuais

oxítonas do que as demais vogais: no grupo de pseudopalavras aleatórias, todas

as pseudopalavras receberam, ao menos, 28% de produções oxítonas;

v. houve a replicação do acento da palavra base (independente da tonicidade) em

maiores percentuais nos grupos similares;

vi. as proparoxítonas emergiram em percentuais expressivamente maiores

(22,2%, em média) quando a pseudopalavra se assemelhava a uma palavra real.

A comprovação das nossas hipóteses permite-nos afirmar que as produções

acentuais conferidas às pseudopalavras não expressam processos aleatórios, ou casuais.

Ao contrário disso, observa-se uma clara tendência em direção à replicação dos padrões

fonológicos-acentuais presentes na gramática morfofonológica do PB. O conhecimento

linguístico armazenado nas representações mentais é utilizado pelos falantes para

atribuir acento primário a uma pseudopalavra e, possivelmente, a novos vocábulos, a

estrangeirismos e, até mesmo, a palavras na L2.

É preciso destacar também que os fatores investigados são acessados em

diferentes níveis de abstração, conforme exposto abaixo. Há, segundo esse ponto de

vista, uma gramática que emerge a partir de abstrações realizadas do uso real da língua.

Essas abstrações expressam a saliência e a interação de múltiplos fatores atuando nas

representações para a indicação da sílaba proeminente da palavra. As diferentes

maneiras de abstrair e de representar essas abstrações revelam também que há múltiplas

maneiras de processar as palavras.
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sílaba: CVátona, CVtônica, CVCátona e CVCtônica;

morfologia: {-logo}átono, {-ic}átono, {-oz}tônica, {-ez}tônica, {-il}átono, {-il}tônica etc.;

sequências sonoras:1 [ˈitʊ], [itʊ], [ˈodʊ], [odʊ], [ˈimɐ], [imɐ] etc.;

representação fonética:  [aˈtɾɔs], [ˈtɛkɪnikʊ], [veˈlɔs], [ˈutʃiw], [ĩfɐ̃ˈtʃiw] etc.;

representação fonológica: /aˈtɾɔS/, /ˈtɛkɪniko/, /veˈlɔS/, /ˈutʃiw/, /ĩfɐ̃ˈtʃiw/ etc.;

representação ortográfica: atroz, técnico, veloz, útil, infantil etc.

Em síntese, a presente proposta para o acento em pseudopalavras criadas a partir

da gramática fonológica do português consiste em uma proposta de análise que parte do

uso para a criação das representações linguísticas. Essas representações expressam os

padrões linguísticos abstraídos ao longo do processo de formação da língua e estão em

constantes atualizações em decorrência do uso. A força das conexões dos tipos silábicos

atrelados a um padrão acentual representa, por exemplo, uma herança do léxico latino,

que era sensível à quantidade. Porém, só ela não é suficiente para explicar o acento na

língua. Há heranças das línguas indígenas e francesa, por exemplo, que promoveram a

emergência do acento oxítono em palavras terminadas em vogal. A consolidação desse

padrão é visto e replicado em pseudopalavras, apelidos, truncamentos e blends. Novos

padrões têm surgido e surgirão na língua portuguesa, sendo incorporados às

representações conforme são usados, abstraídos, categorizados e arraigados. Partimos de

um sistema demarcativo (no latim) e chegamos a um sistema lexical, que armazena

junto com o vocábulo o seu padrão acentual. Este não é estanque, atualiza e é atualizado

a toda nova produção.

Esta tese traz as seguintes contribuições para a literatura do acento em

português:

i. a comprovação empírica do papel que diferentes fatores têm na atribuição do

acento;

ii. a demonstração de que há interação entre diferentes fatores que juntos

contribuem para a indicação da sílaba proeminente, a partir das tendências

encontradas na língua portuguesa;

iii. evidências de que os falantes usam as suas gramáticas fonológicas para

replicar os padrões presentes na sua língua materna a pseudopalavras;

1 Consideramos sequências sonoras as sequências fonéticas que são menores do que a palavra, com
diferentes recortes segmentais.
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iv. a apresentação de uma nova proposta para o acento primário que busca

incluir todos os padrões acentuais da língua a partir de múltiplos fatores que

interagem para a emergência do acento primário.

Para os estudos linguísticos em geral:

i. indícios importantes em defesa de que exemplares têm representação;

ii. evidências de que padrões silábicos, segmentais e morfológicos interagem

com o acento primário, indicando que eles não atuam isolados.

Entre vários questionamentos, este estudo traz também perguntas a serem

respondidas:

● Quais outros fatores contribuem para a atribuição do acento em português?

● É possível neutralizar as interferências ortográficas em falantes letrados?

● Falantes iletrados expressam diferentes comportamentos?

● Se a frequência de uso é um dos mecanismos reguladores desse sistema, como se

daria essas representações em crianças?

● Quais padrões elas reproduziriam?

● Esses padrões serão sistematicamente replicados em L2?

● É possível observar semelhantes resultados em estudos com falantes de outras

línguas?

A contribuição desta tese deve ser ainda corroborada por estudos probabilísticos

com palavras reais do português ou com falantes nativos de outras línguas. Para que esta

perspectiva de análise seja mais abrangente, outros fatores podem ser investigados,

como vizinhança fonológica, ortografia e semântica.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Pseudopalavras por grupo experimental com suas respectivas

taxas de (dis)similaridade

Grupo 1 - Pseudopalavras similares de alta frequência

CV-CV-CV

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Paraná 77.547
tarana, patana, parafa

perana, parena, parane

Canadá 25.505
fanada, cadada, canaga

conada, canida, canadu

Comitê 33.263
jomite, copite, comife

camite, comote, comitu

Paroxítona

Cidade 525.295
zidade, cicade, cidafe

cedade, cidide, cidadu

Tabela 144.478
babela, tafela, tabeda

tobela, tabala, tibela

Figura 372.894
digura, fidura, figuba

fagura, figora, figuri

Proparoxítona

Número 842.189
lumero, nupero, numeco

nimero, numaro, namero

Século 219.623
neculo, sevulo, secuno

siculo, saculo, secule

Método 317.435
setodo, mepodo, metopo

mutodo, metedo, metode
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CV-CV-CVC

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Capital 197.974
lapital, cabital, capifal

copital, caputal, capitol

Diretor 140.646
siretor, difetor, diredor

daretor, dirotor, diretur

Natural 114.030
datural, nabural, natupal

nitural, nataral, naturol

Paroxítona

Possível 300.554
bocivel, pobivel, pocibel

picivel, pocevel, pocivol

Caráter 115.284
darater, cacater, caraper

curater, caruter, carator

Difícil 104.458
zificil, dipicil, difibil

daficil, difucil, dificol
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Grupo 2 - Pseudopalavras dissimilares de alta frequência

CV-CV-CV

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Paraná 77.547
lapaca, dabaza, zavaba

poruna, piruno, poranu

Comitê 33.263
zofire, zoteme, dovife

camota, camate, comato

Canadá 25.505
fapama, lacafa, bavaga

conedo, conado, cundo

Paroxítona

Medida 380.157
tefifa, lenipa, tepiva

midode, madda, medoda

Passado 211.473
narafo, nagafu, dalapo

piceda, pucido, pacido

Futuro 137.205
pucuto, nubuvo, dumufo

futira, fetara, fitare

Proparoxítona

Título 183.459
sibumo, mivipo, lirufo

titale, tetola, tatolo

Código 210.472
nofilo, zofisu, bocito

cadegu, coduga, cudoga

Década 180.750
tefaza, sedafa, revafa

dacodo, decode, ducoda
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CV-CV-CVC

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Federal 471.606
pevebal, befipal, mefebal

faduril, fodoral, fidarel

Militar 115.102
pitidar, dipinar, sipivar

mulotar, malutor, molitur

Popular 92.011
mogutar, lonutar, zoricar

pipalor, papilor, pepalir

Paroxítona

Possível 300.554
gonitel, lomipel, rovinel

pacevol, pecival, puceval

Caráter 115.284
fanaler, zamafer, napaver

corutar, carotir, coruter

Difícil 104.458
mizidil, fidimil, fepibil

dufical, dafocol, dafical
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Grupo 3 - Pseudopalavras similares de baixa frequência

CV-CV-CV

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Paletó 1.591
taleto, pabeto, palevo

pileto, paluto, poleto

Javali 690
bavali, japali, javari

juvali, javoli, javala

Cabaré 196
nabare, camare, cabate

cobare, cabure, cabara

Paroxítona

Safári 932
nafari, savari, safapi

sefari, safuri, safara

Pateta 417
lateta, pafeta, pateda

puteta, patuta, patetu

Sacola 311
vacola, sanola, sacoda

sucola, sacala, sacolo

Proparoxítona

Pétala 1.928
tetala, pefala, petafa

patala, petula, petale

Cócega 261
docega, cobega, coceca

cacega, cucega, cocegu

Tísica 245
disica, tirica, tisiba

tasica, tisaca, tisoca
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CV-CV-CVC

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Secador 1.543
becador, segador, secapor

secader, secodor, secadar

Chafariz 606
nafariz, xabariz, xafadiz

xofariz, xafuriz, xafaraz

Recital 143
fecital, relital, recival

rucital, racital, recitol

Paroxítona

Cadáver 191
ladaver, cazaver, cadaber

codaver, cadiver, cadavar

Mutável 933
zutavel, muvavel, mutazel

mitavel, mutevel, mutaval

Lavável 204
davavel, labavel, lavatel

lavavil, lavevel, lavaval

Proparoxítona Júpiter 1.904
tupiter, jutiter, jupiner

japiter, juputer, jupitor
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Grupo 4 - Pseudopalavras dissimilares de baixa frequência

CV-CV-CV

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Cabaré 1.020
lafape, barane, vatabe

cabori, cobiro, cubere

Sucuri 348
gumuli, govubi, vunuti

socaru, sicori, sicora

Camelô 184
bareno, navedo, lacepo

cumile, comalo, camola

Paroxítona

Mazela 188
davena, fabeta, capeca

mazole, muzola, mezilo

Farofa 842
lamofa, dacuga, tagota

firafe, farefo, firufo

Jaleco 260
narebo, pamezo, tafeno

juluca, jalica, jeluci

Proparoxítona

Sádica 250
gafila, tapina, lafipa

soduca, sedaco, sedoca

Pêssego 197
lemifo, demefo, zedeno

pucega, pacigo, piciga

Súbito 189
bufino, nufilo, zutino

subata, sebeta, sobite
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CV-CV-CVC

Tonicidade Palavra Alvo Frequência Pseudopalavra

Oxítona

Funeral 1.975
mupeval, lufipal, puvebal

fanirel, fenarel, finoral

Comedor 232
podecor, votepor, motefor

cumodor, cameder, motefor

Liminar 193
sidigar, pifitar, ritecar

lomenar, lemunor, lomenir

Paroxítona

Cadáver 191
lamater, nafapir, dapamer

codivar, cudivor, cadovur

Mutável 933
sulabel, ruvatel, vupadel

mitoval, mitavol, motevel

Lavável 204
salanel, fadapel, fapatil

luvivol, livoval, levavol

Proparoxítona Júpiter 1.904
luniver, tuzemer, gudiler

japutar, jepatar, jopater
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APÊNDICE B - Resultados Gerais por Pseudopalavra no Experimento 1

GRUPO 1 - Pseudopalavras similares de alta frequência

Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

bocivel 19 14 1

cabital 30 3 0

cacater 18 16 0

capifal 32 2 0

capitol 31 3 0

caputal 32 2 0

caraper 26 7 0

carator 25 9 0

caruter 16 18 0

cedade 2 32 0

cicade 0 33 1

cidadu 12 22 0

cidafe 0 33 1

cidide 1 33 0

copital 30 3 0

curater 14 20 0

daficil 21 12 0

darater 18 16 0

daretor 30 4 0

datural 31 2 1

difetor 28 6 0

difibil 23 11 0

dificol 30 4 0
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

difucil 19 13 1

digura 0 33 1

dipicil 29 4 1

diredor 31 2 0

diretur 30 4 0

dirotor 31 3 0

fagura 1 33 0

fidura 0 33 1

figora 0 28 6

figuba 1 33 0

figuri 8 24 1

lapital 32 2 0

lumero 0 23 11

mepodo 1 30 3

metedo 0 25 9

metode 0 27 7

metopo 1 27 5

mutodo 0 29 5

nabural 31 3 0

namero 2 23 9

nataral 33 1 0

natupal 33 1 0

naturol 32 2 0

neculo 1 24 9

nimero 0 19 14
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

nitural 32 2 0

numaro 2 29 3

numeco 2 31 0

nupero 1 22 11

picivel 21 12 1

pobivel 20 12 1

pocevel 27 6 1

pocibel 26 8 0

pocivol 31 3 0

secule 1 24 8

setodo 2 25 6

sevulo 3 26 5

siculo 0 23 11

siretor 29 5 0

tabeda 1 32 1

tafela 2 31 0

tobela 1 32 1

zidade 0 34 0

zificil 9 24 0
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GRUPO 2 - Pseudopalavras dissimilares de baixa frequência

Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

bavaga 3 30 0

befipal 30 3 0

bocito 0 32 2

cadegu 16 16 0

camate 3 30 0

camota 0 34 0

carotir 30 4 0

coduga 1 33 0

comato 0 32 0

conado 1 32 1

conedo 0 32 2

corutar 32 2 0

coruter 13 21 0

cudoga 0 34 0

cunoda 2 32 0

dabaza 4 30 0

dacodo 2 29 1

dafical 30 3 0

dafocol 29 4 0

dalapo 3 30 0

dovife 1 29 1

ducoda 1 33 0

dufical 30 4 0

dumufo 2 28 1
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

faduril 32 2 0

fanaler 26 7 0

fapama 3 31 0

fedimil 31 0 2

fetara 0 33 0

fidarel 30 4 0

fipibil 25 7 1

fitare 1 32 1

fodural 33 1 0

gonitel 28 5 0

lacafa 3 31 0

lapaca 1 33 0

lenipa 1 32 1

lirufo 1 32 1

lomipel 25 9 0

lonutar 31 3 0

madoda 2 32 0

malutor 25 9 0

medoda 2 31 0

mefebal 31 2 0

midode 2 32 0

mivipo 3 31 0

mizidil 29 3 1

mogutar 30 3 0

molitur 30 4 0
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

mulotar 30 4 0

nagafu 18 16 0

napaver 18 13 1

narafo 1 32 0

nofilo 0 27 7

nubuvo 2 31 1

pacevol 30 4 0

pacidu 0 31 3

papilor 30 4 0

pecival 29 4 1

pepalir 30 4 0

pevebal 30 3 0

piceda 2 32 0

pipalor 28 4 1

piruno 0 33 0

pitidar 30 4 0

poranu 13 21 0

poruna 1 32 0

puceval 33 1 0

pucido 1 28 4

pucuto 1 33 0

revafa 0 33 0

rovinel 29 4 0

sedafa 1 33 0

sibumo 0 30 4
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

sipivar 27 6 0

tatolo 2 30 2

tefaza 0 34 0

tefifa 1 31 1

tepiva 3 30 1

tetola 0 32 2

zamafer 20 14 0

zavaba 2 32 0

zofire 1 31 1

zofisu 10 23 1

zoricar 30 4 0

zoteme 3 28 2
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GRUPO 3 - Pseudopalavras similares de baixa frequência

Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

bavali 21 13 0

becador 32 1 1

cacega 1 21 12

cadaber 19 13 0

cadavar 24 10 0

cadiver 15 16 2

cazaver 19 15 0

cobega 0 31 3

cocegu 16 16 2

codaver 16 18 0

cucega 2 28 3

docega 1 30 3

japali 21 13 0

japiter 10 9 15

japutar 0 0 0

javala 3 29 2

javari 24 10 0

javoli 26 8 0

jupiner 11 10 13

jupitor 23 3 8

juputer 10 10 14

jutiter 12 13 9

juvali 26 8 0

labavel 18 15 1
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

ladaver 14 19 1

lavatel 25 9 0

lavaval 22 9 1

lavavil 23 10 0

lavevel 17 16 0

mitavel 15 18 0

mutaval 24 6 3

mutazel 26 7 0

mutevel 25 8 1

muvavel 21 13 0

nafari 9 25 0

nafariz 33 1 0

palevo 1 33 0

patetu 17 17 0

petafa 2 31 1

petale 2 29 3

petula 1 24 9

racital 31 3 0

recival 31 3 0

relital 29 5 0

rucital 31 3 0

sacoda 1 33 0

sacolo 0 32 2

safapi 15 19 0

safara 1 32 1
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

safuri 14 20 0

sanola 1 32 0

savari 13 21 0

secadar 33 1 0

secader 25 9 0

secapor 31 1 0

secodor 31 3 0

sefari 6 28 0

segador 31 3 0

sucola 3 30 1

tupiter 9 9 14

vacola 1 28 5

xabariz 31 1 0

xafadiz 32 2 0

xafaraz 33 1 0

xafuriz 33 1 0

xofariz 32 1 0
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GRUPO 4 - Pseudopalavras dissimilares de baixa frequência

Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

barane 5 29 0

bareno 2 32 0

bufimo 1 32 1

cabori 18 15 0

cadovur 31 3 0

cameder 26 7 1

camoder 24 9 1

camola 0 31 2

capeca 1 32 1

cobiro 1 30 2

codivar 29 5 0

comalo 1 30 3

cubere 10 24 0

cudivor 27 5 1

cumile 3 28 3

cumodor 26 6 1

dacuga 0 33 1

daneva 2 31 1

dapamer 22 9 1

demefo 0 33 0

fabeta 2 32 0

fadapel 30 3 0

fanirel 32 2 0

fapatil 30 4 0
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

fenarel 32 0 0

finoral 34 0 0

gafila 1 26 7

govubi 12 20 2

gudiler 23 8 3

gumuli 20 12 0

jalica 1 32 1

japutar 31 3 0

jeluci 11 22 1

jepatar 30 3 1

jopater 17 15 2

juluca 0 33 0

lacepo 1 31 1

lafape 4 30 0

lafipa 1 31 2

lamater 18 16 0

lamofa 1 32 0

lemifo 1 32 0

lemunor 28 3 3

levavol 27 5 1

livoval 29 4 0

lomenar 31 3 0

lomenir 31 2 1

lufipal 33 0 0

luniver 16 12 4
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

luvivol 29 4 0

mazole 6 28 0

mezilo 0 34 0

mitavol 30 4 0

mitoval 32 2 0

motefor 30 4 0

mupeval 32 2 0

muzola 0 33 1

nafapir 28 6 0

narebo 4 29 0

navedo 0 33 0

nufilo 0 29 5

pacigo 1 28 5

pamezo 3 31 0

piciga 1 33 0

pifitar 31 2 0

podecor 31 1 2

pucega 0 33 1

puvebal 32 2 0

ritecar 32 2 0

ruvatel 28 4 0

salanel 32 2 0

sebeta 0 34 0

sedaco 1 31 2

sedoca 1 31 1
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Pseudopalavra Oxítona Paroxítona Proparoxítona

sicora 2 27 5

sicori 8 26 0

sidigar 29 3 1

sobite 2 29 2

socaru 21 13 0

soduca 2 32 0

subata 2 31 1

sulabel 27 6 0

tafeno 0 34 0

tagota 1 33 0

tuzemer 22 11 1

vatabe 6 27 0

volepor 28 6 0

vunuti 14 19 0

vupadel 28 3 0

zedeno 2 31 0

zutino 1 33 0
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APÊNDICE C - Frequência dos morfemas sufixais e sequência fonológicas na

língua portuguesa

Terminação
Tonicidade

Oxítona Paroxítona Proparoxítona

-odo 8 4.071 934

-ero 20 2.120 925

-ima 0 2.284 1.752

-ito 2 27.020 2.012

-aro 5 1.497 588

-ara 1.472 24.983 489

-oca 0 3.034 2.538

-ida 5 8.193 956

-imo 0 450 2807

-ulo 0 10.492 1.517

-ido 0 10.067 770

-omo 0 15.505 35

-logo 0 627 313

-lise 0 11 489

-oso 0 2.426 0

-ismo 0 2.037 0

-ugem 0 8 0

-al 36.859 40 17

-oz 827 0 0

-ez 7.367 202 1

-ic 2 7.862 17.094

-el 3.614 6.839 19

-il 4.774 2.857 0
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APÊNDICE D - Pseudopalavras por contexto no Experimento 2

Sequências fonológicas

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

odo

tagodo isolada tagodo

tagodo substantivo
A casa possui um tagodo no primeiro

andar.

tagodo adjetivo O gato pegou o rato tagodo.

odo

gibodo isolada gibodo

gibodo substantivo O Pedro ganhou um gibodo.

gibodo adjetivo A Maria comprou um vestido gibodo.

odo

patodo isolada patodo

patodo substantivo O patodo da vizinha foi lindo.

patodo adjetivo
Os alunos do 5º ano tiveram um

comportamento patodo.

odo

tusodo isolada tusodo

tusodo substantivo Ele cursa tusodo.

tusodo adjetivo Consideram cicuta um veneno tusodo.

odo

ledodo isolada ledodo

ledodo substantivo Ele quer estudar ledodo.

ledodo adjetivo
Os exames revelaram que não tenho

problema ledodo.

ero

melero isolada melero

melero substantivo
O João vendeu um melero na quitanda

ontem.

melero adjetivo
A Sofia recebeu um estojo melero do

amigo.

ero

fanero isolada fanero

fanero substantivo
O Lucas escreveu um fanero na folha

do livro.

fanero adjetivo O menino quebrou o vaso fanero.

ero

bofero isolada bofero

bofero substantivo Durante o bofero, observei muitas aves.

bofero adjetivo O Estado passa por problema bofero.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ero

sudero isolada sudero

sudero substantivo
Com alegria, o sudero fica mais

divertido.

sudero adjetivo Foi um desfecho sudero.

ero

gadero isolada gadero

gadero substantivo Vamos comer um gadero na padaria?

gadero adjetivo
O carro da minha mãe tem um porte

gadero que o meu.

ima

dupima isolada dupima

dupima substantivo
O Lucas limpou a dupima no quintal de

casa.

dupima adjetivo
O Marcos teve uma atitude dupima na

apresentação.

ima

losima isolada losima

losima substantivo
O menino pintou uma losima na parede

da sala.

losima adjetivo O juiz julgou a moça losima.

ima

velima isolada velima

velima substantivo Ontem foi velima.

velima adjetivo Tivemos uma conversa velima ontem.

ima

barima isolada barima

barima substantivo A barima vive nos lagos.

barima adjetivo A enxadrista barima venceu o jogo.

ima

radima isolada radima

radima substantivo A radima não assumiu o cargo.

radima adjetivo A jogadora radima perdeu o jogo.

ito

lofito isolada lofito

lofito substantivo A criança rasgou o lofito.

lofito adjetivo
O Rubens partiu o tomate lofito na

cozinha.

ito

zepito isolada zepito

zepito substantivo
O João conseguiu o zepito de melhor

jogador.
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zepito adjetivo O engenheiro considerou o rio zepito.

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ito

dinito isolada dinito

dinito substantivo
Experimente uma receita de dinito

gratinado.

dinito adjetivo O homem dinito se chama Jorge.

ito

jodito isolada jodito

jodito substantivo Gosto de ver o jodito na TV.

jodito adjetivo Um pente jodito foi criado.

ito

mafito isolada mafito

mafito substantivo O mafito foi passear.

mafito adjetivo Foi um dia mafito.

aro

togaro isolada togaro

togaro substantivo O menino prendeu o togaro em casa.

togaro adjetivo João comprou um sapato togaro.

aro

gilaro isolada gilaro

gilaro substantivo
A mesa veio com um gilaro preso na

caixa.

gilaro adjetivo Os meninos nadaram no lago gilaro.

aro

mevaro isolada mevaro

mevaro substantivo Caiu o mevaro.

mevaro adjetivo João tem um apartamento mevaro.

aro

rinaro isolada rinaro

rinaro substantivo O rinaro foi da semana passada.

rinaro adjetivo Ele tem um carro rinaro.

aro

belaro isolada belaro

belaro substantivo Comprei um belaro.

belaro adjetivo
Rafael ganhou um telefone belaro de

presente.

ara

ponara isolada ponara

ponara substantivo
A empregada trouxe uma ponara na

bandeja.

ponara adjetivo A premiação foi uma blusa ponara.

ara talara isolada talara
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talara substantivo Comprei uma talara azul.

talara adjetivo Havia uma planta talara no jardim.

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ara

vubara isolada vubara

vubara substantivo Quebrou a vubara do meu celular.

vubara adjetivo A vubara letra foi composta por Chico.

ara

chotara isolada chotara

chotara substantivo Moro em uma chotara.

chotara adjetivo Elas nos deram uma tarefa chotara.

ara

sedara isolada sedara

sedara substantivo Tenho uma sedara bem bonita.

sedara adjetivo Lucas tirou uma foto sedara na festa.

281



Morfemas Sufixais

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

logo

malogo isolada malogo

malogo substantivo O menino defendeu o seu malogo.

malogo adjetivo A garota comprou um colete malogo.

logo

celogo isolada celogo

celogo substantivo Ontem foi o dia do celogo.

celogo adjetivo
Em breve, a empreiteira vai construir

o lago celogo.

logo

pelogo isolada pelogo

pelogo substantivo
Durante a ação, um pelogo foi

roubado.

pelogo adjetivo
Mariana recebeu um presente

pelogo.

logo

valogo isolada valogo

valogo substantivo Maria falou que a mãe foi ao valogo.

valogo adjetivo
As meninas encontraram um frasco

de metal valogo.

logo

nologo isolada nologo

nologo substantivo
O nologo não compareceu a seção

eleitoral.

nologo adjetivo Ele tinha uma atitude nologo.

lise

telise isolada telise

telise substantivo O rapaz fez uma telise.

telise adjetivo Essa era uma casa telise.

lise

jolise isolada jolise

jolise substantivo João deu uma jolise para sua esposa.

jolise adjetivo Lucas foi uma pessoa jolise.

lise

palise isolada palise

palise substantivo
Me lembro da minha palise sem

rugas.

palise adjetivo
Eles preferem a palise sacola de

papel
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

lise

celise isolada celise

celise substantivo A celise fez birra.

celise adjetivo
A lagoa celise convida para um

banho.

lise

rulise isolada rulise

rulise substantivo
A menina deveria ter vergonha na

rulise.

rulise adjetivo Comi uma rulise macarronada.

oso

retoso isolada retoso

retoso substantivo
Jorge vendeu seu retoso para seus

amigos.

retoso adjetivo O banco retoso estava sujo.

oso

viposo isolada viposo

viposo substantivo
Ana comprou um viposo na feira de

domingo.

viposo adjetivo O touro viposo saiu da fazenda.

oso

zoposo isolada zoposo

zoposo substantivo
O telefone deixou o zoposo

perplexo.

zoposo adjetivo O amor zoposo foi gratificante.

oso

padoso isolada padoso

padoso substantivo O padoso principal morreu.

padoso adjetivo O urso tem um sono padoso.

oso

pefoso isolada pefoso

pefoso substantivo
Ele foi apontado como o pefoso do

crime.

pefoso adjetivo Traziam material pefoso.

ismo

gutismo isolada gutismo

gutismo substantivo
O gutismo precisa urgentemente de

ti.

gutismo adjetivo No quarto, havia um prato gutismo.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ismo

dapismo isolada dapismo

dapismo substantivo Maria fotografou um dapismo.

dapismo adjetivo Conversei com o doutor dapismo.

ismo

melismo isolada melismo

melismo substantivo O melismo estava cheio.

melismo adjetivo Estou fazendo tratamento melismo.

ismo

radismo isolada radismo

radismo substantivo O radismo dirige bem.

radismo adjetivo
Tiraram a impressão radismo para o

documento.

ismo

bocismo isolada bocismo

bocismo substantivo O bocismo fez bagunça na escola.

bocismo adjetivo Ele entregou o quadro bocismo.

ugem

cubugem isolada cubugem

cubugem substantivo
Sofia recebeu a cubugem

emprestada.

cubugem adjetivo
Os jovens trabalhavam numa oficina

cubugem.

ugem

malugem isolada malugem

malugem substantivo
Ela perdeu a malugem no

departamento.

malugem adjetivo
A menina malugem viu um sinal de

luz.

ugem

vutugem isolada vutugem

vutugem substantivo O vutugem sobrevoou o jardim.

vutugem adjetivo
Precisamos de uma pessoa vutugem

para inovar na empresa.

ugem

cutugem isolada cutugem

cutugem substantivo O cutugem divulgou o trabalho.

cutugem adjetivo Que cachorro cutugem ele tem!

ugem

zonugem isolada zonugem

zonugem substantivo
O zonugem faz divisa entre Brasil e

Paraguai.

zonugem adjetivo A cachorra comeu a carne zonugem.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

al

lenudal isolada lenudal

lenudal substantivo
Falando no lenudal, me deu uma

vontade de comer..

lenudal adjetivo
Os jovens dançaram no ritmo de uma

batida lenudal.

al

tumoval isolada tumoval

tumoval substantivo João copiou todo o tumoval.

tumoval adjetivo Não tem lugar tumoval na cidade.

al

nevubal isolada nevubal

nevubal substantivo Meu nevubal fez um bolo.

nevubal adjetivo Luiz toca canção nevubal.

al

jopusal isolada jopusal

jopusal substantivo Alice fez um jopusal.

jopusal adjetivo Ela estudou para a prova jopusal.

al

cefinal isolada cefinal

cefinal substantivo
O cefinal do escritor conta com muitos

exemplares.

cefinal adjetivo Gosto de ave cefinal.

oz

capivoz isolada capivoz

capivoz substantivo
João comprou um capivoz para

Marcos.

capivoz adjetivo Atravessamos a rua capivoz da cidade.

oz

lucadoz isolada lucadoz

lucadoz substantivo O menino viu o lucadoz da cidade.

lucadoz adjetivo O diretor era um homem lucadoz.

oz

sidufoz isolada sidufoz

sidufoz substantivo O sidufoz acabou com a vida do cão.

sidufoz adjetivo Eu tenho uma blusa sidufoz.

oz

dunetoz isolada dunetoz

dunetoz substantivo Comemos um dunetoz de banana.

dunetoz adjetivo O animal dunetoz correu pelo circo.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

oz

cumoboz isolada cumoboz

cumoboz substantivo O cumoboz atacou os animais.

cumoboz adjetivo Estudo o idioma cumoboz.

ez

balifez isolada balifez

balifez substantivo O balifez foi encontrado na padaria.

balifez adjetivo
Nosso professor citou uma frase muito

balifez.

ez

gacitez isolada gacitez

gacitez substantivo Paulo não gosta de gacitez.

gacitez adjetivo Arrancamos o joio e a erva gacitez.

ez

vatonez isolada vatonez

vatonez substantivo Ele colocou um vatonez na cabeça.

vatonez adjetivo Encontramos um homem vatonez.

ez

denavez isolada denavez

denavez substantivo O denavez assaltou dois bancos.

denavez adjetivo A tarifa denavez subiu novamente.

ez

lumabez isolada lumabez

lumabez substantivo O lumabez estava agitado.

lumabez adjetivo
O comandante considerou lumabez o

seu substituto.
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Morfologia x Sequências Fonológicas

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

oca

vedoca isolada vedoca

vedoca substantivo
Felipe deseja comprar uma vedoca para

cuidar.

vedoca adjetivo O carro tinha uma cor vedoca.

oca

gaboca isolada gaboca

gaboca substantivo Começa a gaboca das frutas.

gaboca adjetivo Alice sorria gaboca.

oca

gevoca isolada gevoca

gevoca substantivo Joana comeu uma gevoca.

gevoca adjetivo Tenho uma vida gevoca.

oca

ravoca isolada ravoca

ravoca substantivo Pedro arrumou a minha ravoca.

ravoca adjetivo Existe uma gata ravoca na minha sala.

oca

taloca isolada taloca

taloca substantivo Eu li com taloca nova.

taloca adjetivo Não existe nada taloca naquela loja.

ida

cafida isolada cafida

cafida substantivo Desejava-se uma cafida.

cafida adjetivo Conheço a fisioterapeuta cafida.

ida

chipida isolada chipida

chipida substantivo Uma chipida foi feita pelo Pedro.

chipida adjetivo Gosto de fruta chipida.

ida

celida isolada celida

celida substantivo Ele comeu o pudim que estava na celida.

celida adjetivo
Elas vão passar o fim de semana em um

lugar celida.

ida

zenida isolada zenida

zenida substantivo Ana tomou uma zenida de sopa.

zenida adjetivo Existe algo zenida aqui.

ida

gofida isolada gofida

gofida substantivo Maria foi a gofida.

gofida adjetivo Ela mora em uma casa gofida.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

imo

fepimo isolada fepimo

fepimo substantivo No fepimo, Maria gosta de cantar.

fepimo adjetivo Pedro encontrou o livro fepimo.

imo

nivimo isolada nivimo

nivimo substantivo Aspiro a um dia nivimo.

nivimo adjetivo O povo elegeu o deputado nivimo.

imo

ralimo isolada ralimo

ralimo substantivo Rodrigo foi bem no ralimo.

ralimo adjetivo Ele tem um chefe ralimo.

imo

catimo isolada catimo

catimo substantivo O catimo solitou exames.

catimo adjetivo Pedi um saco catimo.

imo

nefimo isolada nefimo

nefimo substantivo Marcelo ficou horas no nefimo.

nefimo adjetivo Existe um bicho nefimo no jardim.

ulo

poculo isolada poculo

poculo substantivo
Paula enviou um poculo para a

empresa.

poculo adjetivo A doença deixou-me poculo.

ulo

levulo isolada levulo

levulo substantivo O levulo virou um monte de caco.

levulo adjetivo O animal levulo saltava.

ulo

mezulo isolada mezulo

mezulo substantivo O mezulo era preto.

mezulo adjetivo Ele soa mezulo.

ulo

jutulo isolada jutulo

jutulo substantivo O jutulo floresceu.

jutulo adjetivo O sol jutulo embelezava o horizonte.

ulo

tavulo isolada tavulo

tavulo substantivo O tavulo era educado.

tavulo adjetivo O dia tavulo tomou a cidade vazia.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ido

bavido isolada bavido

bavido substantivo Um bavido entrou pela janela.

bavido adjetivo O menino abriu o caderno bavido.

ido

befido isolada befido

befido substantivo O animal obedece ao befido.

befido adjetivo Um calor befido o deixou exausto.

ido

cebido isolada cebido

cebido substantivo O cebido latiu.

cebido adjetivo O menino cebido corre para a estação.

ido

jopido isolada jopido

jopido substantivo Crianças acreditam em jopido.

jopido adjetivo No lago, havia peixe jopido.

ido

nelido isolada nelido

nelido substantivo O nelido fala bem.

nelido adjetivo Que presente nelido.

omo

jabomo isolada jabomo

jabomo substantivo Pedro quer um jabomo.

jabomo adjetivo O professor deu um doce jabomo.

omo

cepomo isolada cepomo

cepomo substantivo O cepomo ganhou uma condecoração.

cepomo adjetivo
A artesã vendeu um produto cepomo

na feira.

omo

lecomo isolada lecomo

lecomo substantivo O lecomo foi trabalhar cansado.

lecomo adjetivo Comprei um vestido lecomo.

omo

dazomo isolada dazomo

dazomo substantivo O dazomo divulgou a pesquisa.

dazomo adjetivo Preciso achar o sapato dazomo.

omo

nitomo isolada nitomo

nitomo substantivo
Maria disse um nitomo bastante mal

educado.

nitomo adjetivo Que nitomo ele foi!
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Morfologia x Morfologia

Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

ic

buvica isolada buvica

buvica substantivo A buvica foi apreciada por todos.

buvica adjetivo
Para pagar as contas, empenhei um

objeto buvica.

ic

nelica isolada nelica

nelica substantivo
O cientista encontrou uma nova

nelica.

nelica adjetivo Todos temiam seu dito nelica.

ic

capico isolada capico

capico substantivo A noiva esqueceu o capico.

capico adjetivo
A madrasta observou atentamente o

enteado capico.

ic

tadico isolada tadico

tadico substantivo O seu tadico se deve ao seu esforço.

tadico adjetivo O capataz bebeu o vinho tadico.

ic

covico isolada covico

covico substantivo O seu covico foi veloz.

covico adjetivo
A casa da Maria conservava todo o

detalhe covico.

avel/el

velidel isolada velidel

velidel substantivo Maria praticou velidel ontem.

velidel adjetivo Achei o problema velidel.

avel/el

mucavel isolada mucavel

mucavel substantivo O mucavel atingiu o alvo.

mucavel adjetivo
Marcos achou mucavel todas as

questões da prova.

avel/el

joravel isolada joravel

joravel substantivo O joravel tem problema de coluna.

joravel adjetivo
A cidade julgou aquele o seu joravel

festival.
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Terminação Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

avel/el

galavel isolada galavel

galavel substantivo
As suas atitudes se baseiam na

galavel.

galavel adjetivo
Causou estranheza a sua caminhada

galavel.

avel/el

puticel isolada puticel

puticel substantivo O mundo precisa de puticel.

puticel adjetivo Deslizava da montanha a neve puticel.

il

cuferil isolada cuferil

cuferil substantivo Maria acreditou no cuferil.

cuferil adjetivo Era uma menina cuferil.

il

ducotil isolada ducotil

ducotil substantivo Pedro enxergou o ducotil da sala.

ducotil adjetivo Lucas era um colega ducotil.

il

balicil isolada balicil

balicil substantivo Ele comprou este balicil?

balicil adjetivo Considerou muito balicil o aluno.

il

zebidil isolada zebidil

zebidil substantivo
O zebidil pelo qual passamos foi

vendido.

zebidil adjetivo Ela me olhou com um olhar zebidil.

il

naferil isolada naferil

naferil substantivo Vou ao naferil.

naferil adjetivo
Gostava de tomar banho naferil nas

biqueiras.
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Aleatórias CV-CV-CV

Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

fapati

isolada fapati

substantivo Fapati abriu.

adjetivo A chegada do noivo deixou Maria fapati.

vanelu

isolada vanelu

substantivo Vanelu rolou pela montanha.

adjetivo
Marcos deve ter um motivo vanelu para adiar o

casamento.

mumuco

isolada mumuco

substantivo O ladrão roubou um mumuco.

adjetivo Assisti ao jogo mumuco.

puvifa

isolada puvifa

substantivo Pedro colou a puvifa da vizinha.

adjetivo Naquela noite puvifa, apenas Paulo ficou na rua.

zanale

isolada zanale

substantivo O zanale espatifou.

adjetivo Pedro voltou para casa zanale.

zesetu

isolada zesetu

substantivo Pedro recebeu um zesetu.

adjetivo O esgrimista zesetu era feliz.

nosimu

isolada nosimu

substantivo O nosimu chega semana que vem.

adjetivo Toda aquela dedicação o deixava nosimu.

jopive

isolada jopive

substantivo Este jopive me custou meses de trabalho.

adjetivo Em Iporanga, existe uma gruta jopive.

roloso

isolada roloso

substantivo O roloso vai te fazer economizar muito dinheiro.

adjetivo Cheguei roloso no trabalho.

vuzafu

isolada vuzafu

substantivo O sol queimou o vuzafu.

adjetivo Bidu era um cachorro vuzafu.
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Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

labuvi

isolada labuvi

substantivo João ofertou um labuvi para a instituição.

adjetivo Da janela, vejo o rio largo e labuvi.

poruve

isolada poruve

substantivo Ana dirigiu para o poruve.

adjetivo A lua brilhava no horizonte poruve.

nonifu

isolada nonifu

substantivo Não entendo o motivo de sua nonifu.

adjetivo Os olhos do menino brilhavam nonifu.

furuvi

isolada furuvi

substantivo O furuvi roeu o osso.

adjetivo Passei a usar uma loção furuvi no banho.

ruluda

isolada ruluda

substantivo Precisamos cuidar da ruluda.

adjetivo Não costumo usar blusa ruluda.

godopi

isolada godopi

substantivo O godopi caminha pela rua.

adjetivo Aquele carro pode ser godopi.

nimomu

isolada nimomu

substantivo O nimomu se apresenta hoje.

adjetivo Cozinhei um bolo nimomu.

tovami

isolada tovami

substantivo O tovami não ficou satisfeito com o atendimento.

adjetivo Que tovami a atitude de seu amigo!

pizifu

isolada pizifu

substantivo Ela tem um pizifu.

adjetivo Gostaria de morar em um apartamento pizifu.

revini

isolada revini

substantivo Eu aluguei um revini.

adjetivo Ele não gosta quando o chamam de revini.
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Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

runepi

isolada runepi

substantivo Minha mãe tem runepi.

adjetivo Meu tio era uma pessoa runepi.

vatoma

isolada vatoma

substantivo Essa vatoma parece nova.

adjetivo O carro estava com espaço vatoma.

lifeco

isolada lifeco

substantivo Levarei lifeco para a viagem.

adjetivo Conheço um diretor lifeco.

gofago

isolada gofago

substantivo Ela bebe gofago todos os dias.

adjetivo Tenho um primo gofago.

dudepe

isolada dudepe

substantivo Eu não tenho dudepe.

adjetivo Ontem meu pai trouxe um bolo dudepe.
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Aleatórias CV-CV-CVC

Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

gidimil

isolada gidimil

substantivo Meu pai sempre toma gidimil no almoço.

adjetivo Camila tem um gato gidimil.

mosedez

isolada mosedez

substantivo O mosedez estava sozinho.

adjetivo O aluno mosedez fez uma homenagem ao professor.

mumaviz

isolada mumaviz

substantivo Pedro lavou seu mumaviz.

adjetivo Na minha rua tem uma casa mumaviz.

nevurel

isolada nevurel

substantivo Pedro saiu do nevurel.

adjetivo Uma emoção nevurel atingiu o policial.

dazitaz

isolada dazitaz

substantivo Ele era dazitaz.

adjetivo O dazitaz museu enfeita a rua.

toradil

isolada toradil

substantivo João era toradil.

adjetivo As professoras deixam a criança toradil.

demapil

isolada demapil

substantivo Pegamos o demapil da biblioteca.

adjetivo Ele viu a professora demapil.

gedegal

isolada gedegal

substantivo Guardei o gedegal na estante.

adjetivo Lucas o viu gedegal.

judiler

isolada judiler

substantivo O judiler precisa de amor.

adjetivo Ele tinha uma camiseta judiler.

ludosiz

isolada ludosiz

substantivo Eles precisam de ludosiz.

adjetivo Os olhos ludosiz dela o encantavam.
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Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

tepatil

isolada tepatil

substantivo A noite estava tepatil.

adjetivo O autor tepatil ganhou o Nobel.

budavaz

isolada budavaz

substantivo O budavaz foi limpo pelo menino.

adjetivo O homem budavaz daquela cidade morreu.

pedotel

isolada pedotel

substantivo O pedotel saiu de casa.

adjetivo Acho biologia mais pedotel do que geografia.

barubir

isolada barubir

substantivo Morei com o Pedro no barubir.

adjetivo O filhote da gata nasceu barubir.

javizes

isolada javizes

substantivo O javizes recebeu bons resultados.

adjetivo A menina javizes saiu, a outra ficou na sala.

belodaz

isolada belodaz

substantivo O belodaz foi premiado.

adjetivo A camisa belodaz estava na lavanderia.

sivanis

isolada sivanis

substantivo Desligue o sivanis antes de sair.

adjetivo O aluno tirou nota sivanis.

cuviciz

isolada cuviciz

substantivo Meu cuviciz fugiu.

adjetivo Encontrei uma senhora cuviciz.

picaces

isolada picaces

substantivo A picaces estava mais perto do que eu esperava.

adjetivo Que menina picaces!

jenofar

isolada jenofar

substantivo Aquele jenofar me causou raiva.

adjetivo Sua fala foi mesmo muito jenofar.

296



Pseudopalavra Contexto Palavra/Sentença

lilolil

isolada lilolil

substantivo Entregue o lilolil ao prefeito.

adjetivo
Existem manifestações de cultura lilolil em diversas

regiões.

nufozoz

isolada nufozoz

substantivo O nufozoz assegurou 10% de aumento.

adjetivo Cuidado: esta caixa tem material nufozoz!

tiferal

isolada tiferal

substantivo O tiferal indicou que Pedro vence as eleições.

adjetivo A prova de ontem tinha uma questão tiferal.

cesicis

isolada cesicis

substantivo O cesicis de educação foi o pior do ano.

adjetivo Que problema cesicis que a professora passou.

cufilar

isolada cufilar

substantivo Dizem que 10% do cufilar foram invadidos.

adjetivo Sou uma pessoa cufilar.
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APÊNDICE E - Resultados totais do modelo multinomial para o Experimento 2
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APÊNDICE F - Resultados Gerais por Pseudopalavras no Experimento 2

Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

balicil 117 (89.31%) 13 (9.92%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)

balifez 128 (96.97%) 4 (3.03%) 0 (0%) 132 (0.61%)

barima 1 (0.76%) 126 (95.45%) 5 (3.79%) 132 (0.61%)

barubir 130 (98.48%) 2 (1.52%) 0 (0%) 132 (0.61%)

bavido 0 (0%) 110 (83.33%) 22 (16.67%) 132 (0.61%)

befido 1 (0.76%) 114 (86.36%) 17 (12.88%) 132 (0.61%)

belaro 0 (0%) 131 (99.24%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

belodaz 131 (99.24%) 1 (0.76%) 0 (0%) 132 (0.61%)

bocismo 1 (0.76%) 131 (99.24%) 0 (0%) 132 (0.61%)

bofero 0 (0%) 119 (90.15%) 13 (9.85%) 132 (0.61%)

budavaz 130 (98.48%) 2 (1.52%) 0 (0%) 132 (0.61%)

buvica 0 (0%) 128 (96.97%) 4 (3.03%) 132 (0.61%)

cafida 1 (0.76%) 100 (76.34%) 30 (22.9%) 131 (0.61%)

capico 0 (0%) 115 (87.12%) 17 (12.88%) 132 (0.61%)

capivoz 127 (96.95%) 4 (3.05%) 0 (0%) 131 (0.61%)

catimo 0 (0%) 95 (73.08%) 35 (26.92%) 130 (0.6%)

cebido 0 (0%) 122 (92.42%) 10 (7.58%) 132 (0.61%)

cefinal 128 (99.22%) 0 (0%) 1 (0.78%) 129 (0.6%)

celida 0 (0%) 125 (94.7%) 7 (5.3%) 132 (0.61%)

celise 0 (0%) 128 (96.97%) 4 (3.03%) 132 (0.61%)

celogo 0 (0%) 118 (90.77%) 12 (9.23%) 130 (0.6%)

cepomo 0 (0%) 124 (94.66%) 7 (5.34%) 131 (0.61%)

cesicis 75 (56.82%) 49 (37.12%) 8 (6.06%) 132 (0.61%)

chipida 0 (0%) 117 (89.31%) 14 (10.69%) 131 (0.61%)

chotara 1 (0.76%) 129 (98.47%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

covico 0 (0%) 123 (93.18%) 9 (6.82%) 132 (0.61%)

cubugem 2 (1.56%) 125 (97.66%) 1 (0.78%) 128 (0.59%)

cuferil 120 (90.91%) 8 (6.06%) 4 (3.03%) 132 (0.61%)

cufilar 127 (97.69%) 1 (0.77%) 2 (1.54%) 130 (0.6%)

cumoboz 130 (98.48%) 0 (0%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

cutugem 1 (0.78%) 127 (99.22%) 0 (0%) 128 (0.59%)

cuviciz 119 (90.15%) 12 (9.09%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

dapismo 0 (0%) 129 (98.47%) 2 (1.53%) 131 (0.61%)

dazitaz 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 132 (0.61%)

dazomo 0 (0%) 121 (91.67%) 11 (8.33%) 132 (0.61%)

demapil 122 (93.13%) 9 (6.87%) 0 (0%) 131 (0.61%)

denavez 126 (97.67%) 3 (2.33%) 0 (0%) 129 (0.6%)

dinito 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

ducotil 125 (95.42%) 6 (4.58%) 0 (0%) 131 (0.61%)

dudepe 17 (12.98%) 112 (85.5%) 2 (1.53%) 131 (0.61%)

dunetoz 130 (98.48%) 1 (0.76%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

dupima 0 (0%) 115 (87.12%) 17 (12.88%) 132 (0.61%)

fanero 0 (0%) 125 (96.9%) 4 (3.1%) 129 (0.6%)

fapati 47 (35.61%) 83 (62.88%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

fepimo 0 (0%) 115 (87.12%) 17 (12.88%) 132 (0.61%)

furuvi 85 (65.89%) 44 (34.11%) 0 (0%) 129 (0.6%)

gaboca 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

gacitez 131 (99.24%) 0 (0%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

gadero 0 (0%) 130 (99.24%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)

galavel 81 (62.31%) 48 (36.92%) 1 (0.77%) 130 (0.6%)

gedegal 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 132 (0.61%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

gevoca 1 (0.76%) 131 (99.24%) 0 (0%) 132 (0.61%)

gibodo 1 (0.76%) 126 (96.18%) 4 (3.05%) 131 (0.61%)

gidimil 117 (93.6%) 7 (5.6%) 1 (0.8%) 125 (0.58%)

gilaro 0 (0%) 127 (96.95%) 4 (3.05%) 131 (0.61%)

godopi 71 (54.2%) 58 (44.27%) 2 (1.53%) 131 (0.61%)

gofago 0 (0%) 121 (91.67%) 11 (8.33%) 132 (0.61%)

gofida 0 (0%) 116 (89.23%) 14 (10.77%) 130 (0.6%)

gutismo 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

jabomo 0 (0%) 128 (97.71%) 3 (2.29%) 131 (0.61%)

javizes 30 (22.9%) 101 (77.1%) 0 (0%) 131 (0.61%)

jenofar 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 132 (0.61%)

jodito 1 (0.76%) 127 (96.21%) 4 (3.03%) 132 (0.61%)

jolise 0 (0%) 126 (95.45%) 6 (4.55%) 132 (0.61%)

jopido 0 (0%) 121 (91.67%) 11 (8.33%) 132 (0.61%)

jopive 2 (1.59%) 124 (98.41%) 0 (0%) 126 (0.58%)

jopusal 132 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 132 (0.61%)

joravel 110 (83.97%) 20 (15.27%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)

judiler 115 (87.12%) 13 (9.85%) 4 (3.03%) 132 (0.61%)

jutulo 2 (1.53%) 120 (91.6%) 9 (6.87%) 131 (0.61%)

labuvi 81 (61.36%) 51 (38.64%) 0 (0%) 132 (0.61%)

lecomo 0 (0%) 126 (95.45%) 6 (4.55%) 132 (0.61%)

ledodo 0 (0%) 128 (97.71%) 3 (2.29%) 131 (0.61%)

lenudal 131 (99.24%) 0 (0%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

levulo 1 (0.78%) 116 (90.62%) 11 (8.59%) 128 (0.59%)

lifeco 0 (0%) 124 (93.94%) 8 (6.06%) 132 (0.61%)

lilolil 122 (93.13%) 8 (6.11%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

lofito 0 (0%) 120 (91.6%) 11 (8.4%) 131 (0.61%)

losima 2 (1.53%) 124 (94.66%) 5 (3.82%) 131 (0.61%)

lucadoz 128 (96.97%) 2 (1.52%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

ludosiz 122 (92.42%) 9 (6.82%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

lumabez 130 (98.48%) 2 (1.52%) 0 (0%) 132 (0.61%)

mafito 0 (0%) 125 (95.42%) 6 (4.58%) 131 (0.61%)

malogo 0 (0%) 125 (95.42%) 6 (4.58%) 131 (0.61%)

malugem 1 (0.78%) 128 (99.22%) 0 (0%) 129 (0.6%)

melero 0 (0%) 128 (97.71%) 3 (2.29%) 131 (0.61%)

melismo 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

mevaro 0 (0%) 129 (98.47%) 2 (1.53%) 131 (0.61%)

mezulo 1 (0.82%) 121 (99.18%) 0 (0%) 122 (0.56%)

mosedez 129 (97.73%) 2 (1.52%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

mucavel 109 (82.58%) 23 (17.42%) 0 (0%) 132 (0.61%)

mumaviz 115 (87.12%) 17 (12.88%) 0 (0%) 132 (0.61%)

mumuco 0 (0%) 129 (97.73%) 3 (2.27%) 132 (0.61%)

naferil 122 (92.42%) 8 (6.06%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

nefimo 0 (0%) 112 (84.85%) 20 (15.15%) 132 (0.61%)

nelica 0 (0%) 116 (87.88%) 16 (12.12%) 132 (0.61%)

nelido 0 (0%) 118 (89.39%) 14 (10.61%) 132 (0.61%)

nevubal 126 (96.92%) 4 (3.08%) 0 (0%) 130 (0.6%)

nevurel 125 (97.66%) 2 (1.56%) 1 (0.78%) 128 (0.59%)

nimomu 54 (40.91%) 78 (59.09%) 0 (0%) 132 (0.61%)

nitomo 0 (0%) 114 (87.69%) 16 (12.31%) 130 (0.6%)

nivimo 0 (0%) 106 (80.92%) 25 (19.08%) 131 (0.61%)

nologo 0 (0%) 117 (88.64%) 15 (11.36%) 132 (0.61%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

nonifu 65 (49.24%) 66 (50%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

nosimu 38 (28.79%) 89 (67.42%) 5 (3.79%) 132 (0.61%)

nufozoz 118 (90.77%) 11 (8.46%) 1 (0.77%) 130 (0.6%)

padoso 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

palise 0 (0%) 116 (88.55%) 15 (11.45%) 131 (0.61%)

patodo 1 (0.8%) 111 (88.8%) 13 (10.4%) 125 (0.58%)

pedotel 128 (96.97%) 4 (3.03%) 0 (0%) 132 (0.61%)

pefoso 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

pelogo 0 (0%) 115 (87.12%) 17 (12.88%) 132 (0.61%)

picaces 19 (14.39%) 110 (83.33%) 3 (2.27%) 132 (0.61%)

pizifu 84 (63.64%) 45 (34.09%) 3 (2.27%) 132 (0.61%)

poculo 0 (0%) 117 (89.31%) 14 (10.69%) 131 (0.61%)

ponara 2 (1.57%) 125 (98.43%) 0 (0%) 127 (0.59%)

poruve 5 (3.82%) 126 (96.18%) 0 (0%) 131 (0.61%)

puticel 126 (95.45%) 5 (3.79%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

puvifa 4 (3.08%) 114 (87.69%) 12 (9.23%) 130 (0.6%)

radima 0 (0%) 110 (83.97%) 21 (16.03%) 131 (0.61%)

radismo 0 (0%) 131 (99.24%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

ralimo 0 (0%) 109 (82.58%) 23 (17.42%) 132 (0.61%)

ravoca 0 (0%) 131 (100%) 0 (0%) 131 (0.61%)

retoso 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

revini 62 (48.06%) 63 (48.84%) 4 (3.1%) 129 (0.6%)

rinaro 1 (0.77%) 128 (98.46%) 1 (0.77%) 130 (0.6%)

roloso 0 (0%) 131 (100%) 0 (0%) 131 (0.61%)

rulise 0 (0%) 128 (98.46%) 2 (1.54%) 130 (0.6%)

ruluda 0 (0%) 130 (98.48%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

runepi 64 (48.48%) 63 (47.73%) 5 (3.79%) 132 (0.61%)

sedara 0 (0%) 131 (100%) 0 (0%) 131 (0.61%)

sidufoz 127 (96.95%) 3 (2.29%) 1 (0.76%) 131 (0.61%)

sivanis 92 (70.77%) 35 (26.92%) 3 (2.31%) 130 (0.6%)

sudero 0 (0%) 126 (95.45%) 6 (4.55%) 132 (0.61%)

tadico 4 (3.03%) 108 (81.82%) 20 (15.15%) 132 (0.61%)

tagodo 1 (0.78%) 119 (92.25%) 9 (6.98%) 129 (0.6%)

talara 0 (0%) 129 (97.73%) 3 (2.27%) 132 (0.61%)

taloca 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

tavulo 0 (0%) 116 (89.23%) 14 (10.77%) 130 (0.6%)

telise 0 (0%) 124 (93.94%) 8 (6.06%) 132 (0.61%)

tepatil 101 (76.52%) 31 (23.48%) 0 (0%) 132 (0.61%)

tiferal 129 (97.73%) 1 (0.76%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

togaro 3 (2.27%) 127 (96.21%) 2 (1.52%) 132 (0.61%)

toradil 124 (93.94%) 8 (6.06%) 0 (0%) 132 (0.61%)

tovami 36 (28.8%) 89 (71.2%) 0 (0%) 125 (0.58%)

tumoval 125 (96.9%) 4 (3.1%) 0 (0%) 129 (0.6%)

tusodo 0 (0%) 128 (98.46%) 2 (1.54%) 130 (0.6%)

valogo 0 (0%) 120 (92.31%) 10 (7.69%) 130 (0.6%)

vanelu 79 (59.85%) 52 (39.39%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

vatoma 4 (3.03%) 119 (90.15%) 9 (6.82%) 132 (0.61%)

vatonez 130 (98.48%) 1 (0.76%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

vedoca 0 (0%) 129 (99.23%) 1 (0.77%) 130 (0.6%)

velidel 128 (97.71%) 3 (2.29%) 0 (0%) 131 (0.61%)

velima 0 (0%) 122 (92.42%) 10 (7.58%) 132 (0.61%)

viposo 1 (0.77%) 129 (99.23%) 0 (0%) 130 (0.6%)
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Oxítona Paroxítona Proparoxítona Total

vubara 2 (1.54%) 123 (94.62%) 5 (3.85%) 130 (0.6%)

vutugem 1 (0.77%) 129 (99.23%) 0 (0%) 130 (0.6%)

vuzafu 87 (65.91%) 42 (31.82%) 3 (2.27%) 132 (0.61%)

zanale 2 (1.53%) 129 (98.47%) 0 (0%) 131 (0.61%)

zebidil 124 (95.38%) 6 (4.62%) 0 (0%) 130 (0.6%)

zenida 0 (0%) 131 (99.24%) 1 (0.76%) 132 (0.61%)

zepito 0 (0%) 121 (91.67%) 11 (8.33%) 132 (0.61%)

zesetu 67 (52.76%) 57 (44.88%) 3 (2.36%) 127 (0.59%)

zonugem 6 (4.55%) 126 (95.45%) 0 (0%) 132 (0.61%)

zoposo 0 (0%) 132 (100%) 0 (0%) 132 (0.61%)

Total 6901
(31.93%)

13906
(64.33%)

809
(3.74%)

21616
(100%)
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APÊNDICE G - Figuras ampliadas dos resultados gerais do Experimento 2.

Morfologia
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Sequências Fonológicas
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Morfologia x Sequências Fonológicas
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Morfologia x Morfologia
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