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Resumo

BALDUINO, Amanda Macedo. Fonologia do Português de São Tomé e Príncipe.
Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2022.

O objetivo desta tese é descrever e analisar a fonologia de duas macrovariedades
que emergiram e são faladas em São Tomé e Príncipe (stp): o português de São
Tomé (pst) e o português do Príncipe (pp). O surgimento dessas variedades, no
arquipélago, remonta ao estabelecimento colonial do português em um ambiente
plurilíngue, bem como ao seu desenvolvimento inicial como segunda língua, e, pos-
teriormente, como língua materna adquirida pelos nativos. Nos últimos anos, a
língua portuguesa se consolidou como majoritária em stp em detrimento às línguas
autóctones e demais línguas locais. Após 1975, o português foi transmitido pelas
gerações mais velhas, tornando-se a língua materna da maior parte da população
de stp - fato que possibilitou a emergência de variedades singulares do português.
Considerando esse cenário, buscamos como propósitos específicos: (i) propor uma
fonologia unificada para o pst e para o pp; (ii) elencar alguns aspectos fonéticos
que possam diferenciar tais variedades; (iii) analisar fenômenos vocálicos como
alçamento, harmonia e nasalização vocálica; (iv) examinar fenômenos consonantais
que atingem as líquidas da coda, tais como o apagamento do rótico e da lateral e
a vocalização e velarização de /l/ e, por fim, (v) estudar processos de sândi vocá-
lico externo como a degeminação, elisão e ditongação. Para tanto, compilamos os
fenômenos fonológicos nas variedades em foco, a partir de dados de fala espontânea
coletados in loco a partir de entrevistas conduzidas com sujeitos falantes nativos
de língua portuguesa de diferentes sexos e idades. Posteriormente, aplicamos tes-
tes, como elicitação de dados com auxílio de imagens, assim como repetição da
frase-veículo “Eu falo X baixinho” de modo a ampliarmos o corpus. A primeira
etapa nos auxiliou na identificação dos fenômenos analisados e das possíveis va-
riáveis linguísticas envolvidas nos processos. Já a segunda fase foi essencial para
examinarmos e testarmos as hipóteses preliminares mediante a implementação de
modelos de regressão linear e logísticas realizados no Rbrul. Todos os dados foram,
além disso, analisados no Praat para delimitarmos, acusticamente, a ocorrência ou
não dos fenômenos analisados considerando diferentes parâmetros fonéticos. Isso
feito, propomos uma análise fonológica aos dados norteados por uma perspectiva
analítica, sobretudo, não-linear. Os modelos teóricos adotados foram: a fonologia
autossegmental; a geometria de traços; a fonologia prosódica e a teoria da sílaba.
A análise dos dados com o auxílio de métodos fonéticos e dos modelos supraci-
tados nos permitiu descrever diferentes aspectos estruturais sonoros do português
de São Tomé e Príncipe (pstp), como as consoantes e vogais que compõem seu
quadro fonológico, a estrutura silábica, o acento, entre outros fatores diretamente
relacionados aos fenômenos fonológicos em foco. A descrição fonotática geral do
pst e do pp, incluindo os processos fonológicos vocálicos e consonantais, permite,
assim, uma compreensão mais ampla das macrovariedades de stp, demarcando as
características inerentes do pstp, bem como aspectos compartilhados com outras
variedades da língua portuguesa.

Palavras-chave: Fonologia. Português de São Tomé. Português de Príncipe. Fo-
nética. Processos Fonológicos.



Abstract

BALDUINO, Amanda Macedo. Fonologia do Português de São Tomé e Príncipe.
Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2022.

The aim of this study is to describe and analyze the phonology of two macrova-
rieties spoken in São Tomé and Príncipe (stp): São Tomé Portuguese (pst) and
Príncipe Portuguese (pp). The emergence of these varieties dates to the colonial
establishment of Portuguese in a plurilingual environment, as well as its initial
development as a second language, and later, as a mother language acquired by the
natives. In recent years, Portuguese has been disseminated in stp to the detriment
of autochthonous and other local languages. After 1975, Portuguese was adopted
and transmitted by older generations, becoming the mother language of most of
stp population — a fact that allowed the emergence of unique Portuguese varieties.
Considering this scenario, we seek as specific purposes: (i) to propose a unified
phonology for pst and pp; (ii) list some phonetic aspects that can differentiate
such varieties; (iii) analyze phenomena such as vowel raising, vowel harmony and
vowel nasalization; (iv) to examine phenomena that affect liquids in coda, such
as rhotic and lateral deletions and /l/ vocalization and velarization and, finally,
(v) to study processes of external vowel sandhi such as degemination, elision and
diphthongization. Therefore, we compiled the phonological phenomena in pst and
pp, from spontaneous speech data collected in loco through interviews conducted
with native speakers of Portuguese of different genders and ages. Subsequently, we
applied tests, such as data elicitation with the aid of images, as well as repetition
of the carrier sentences “Eu falo X baixinho” in order to expand the corpus. The
first step helped us to identify the analyzed phenomena and the linguistic varia-
bles possibly involved in the processes. The second phase was essential for us to
examine and test the preliminary hypotheses through the implementation of linear
and logistic regression models carried out in Rbrul. All data were also analyzed in
Praat to acoustically delimit the occurrence of the analyzed phenomena considering
different phonetic parameters. That done, we propose a phonological analysis of
the data guided by a non-linear analytical perspective. The theoretical models
adopted were: autosegmental phonology; feature geometry; prosodic phonology and
syllable theory. Data analysis with the aid of phonetic methods and the models
mentioned allowed us to describe different sound structural aspects of São Tomé
and Príncipe Portuguese (pstp), such as the consonants and vowels that make up
its phonological framework, the syllable structure, the stress, among other factors
directly related to the phonological phenomena in focus. The general phonotactic
description of pst and pp, including the vowel and consonant phonological proces-
ses, thus allows a broader understanding of the macrovarieties of stp, demarcating
the inherent characteristics of pstp, as well as aspects shared with other varieties
of the Portuguese language.

Keywords: Phonology. Portuguese from São Tomé. Portuguese from Príncipe.
Phonetics. Phonological Processes.
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Introdução

Esta tese propõe uma descrição de alguns aspectos fonológicos de duas macro-

variedades africanas da língua portuguesa empregadas na República Democrática

de São Tomé e Príncipe (stp): o português vernacular santomense (pst) e o portu-

guês vernacular principense (pp) que, juntas, pertencem ao português de São Tomé

e Príncipe (pstp). Assim, nesta tese, referimos como pstp às análises que abarcam,

conjuntamente, dados do pst e do pp. Para tanto, visamos cumprir os seguintes

objetivos específicos:

(i) propor uma fonologia unificada para o pstp, indicando, todavia, alguns as-

pectos fonéticos que possam diferenciar o pst e o pp. A fonologia, embora

corresponda a um trabalho preliminar, servirá como base para análise de di-

ferentes processos fonológicos das variedades de stp;

(ii) analisar fenômenos vocálicos das variedades, a saber: alçamento, harmonia

e nasalização, bem como fenômenos consonantais da coda, tais como o apa-

gamento do rótico e da lateral, a vocalização e a velarização da lateral /l/.

Ademais, investigaremos, também, fenômenos ao nível da fronteira de palavra

como o sândi vocálico externo;

(iii) contribuir com a compreensão do funcionamento da fonologia do pstp e com

a descrição fonológica do pst e do pp, variedades da língua portuguesa ainda

pouco estudadas em relação a variedades congêneres como o pb e o pe;

(iv) colaborar com estudos posteriores sobre o pst e o pp que visem ao desenvolvi-

mento de materiais que possam auxiliar o ensino formal de língua portuguesa

com base nas características linguísticas e culturais inerentes à comunidade de

fala de stp.

1
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O pst e o pp são variedades africanas da língua portuguesa empregadas em

stp, um país da Costa Oeste africana localizado na região do Golfo da Guiné. Tais

variedades são faladas, respectivamente, na ilha de São Tomé e na ilha de Príncipe e

possuem características singulares em relação à norma de prestígio do arquipélago,

o português europeu (pe),1 bem como em relação a outras variedades da língua por-

tuguesa como o português brasileiro (pb) (cf. GONÇALVES, 2010; 2016; CHRIS-

TOFOLETTI, 2013; GONÇALVES; HAGEMEIJER, 2015; AGOSTINHO, 2016;

BOUCHARD, 2017; 2018; BRANDÃO et al., 2017; BALDUINO, 2018; BRAGA,

2018; GOMES, 2018; NASCIMENTO, 2018; ARAUJO; BALDUINO, 2019; BAL-

DUINO; VIEIRA, 2020; VIEIRA; BALDUINO, 2020; SANTIAGO; AGOSTINHO,

2020; AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020; SANTIAGO et al., 2020, entre

outros).

Em stp, o pst e o pp são falados em ambientes multilíngues e convivem com

línguas autóctones como o santome (código ISO 639-3: cri), o lung’Ie (ISO 639-3:

pre) e o angolar (ISO 639-3: aoa) e, também, com o kabuverdianu (ISO 639-3: kea),

língua transplantada para o país no século xx. Entretanto, a despeito dessa diver-

sidade linguística, o português mantém-se como língua majoritária, sendo a mais

usada no arquipélago e a língua materna (L1) da maioria dos santomenses em detri-

mento às demais línguas de stp. Todavia, a variedade padronizada como norma do

país, e língua preferencialmente empregada na mídia e difundida no ensino escolar

mediante gramáticas normativas, livros didáticos e dicionários, não corresponde a

uma norma santomense, é ainda o pe, variedade empregada pela elite com acesso à

língua culta portuguesa (ARAUJO; AGOSTINHO, 2010; ARAUJO, 2020). Assim,

a realidade socio-histórica recente do pst e do pp, variedades consolidadas a partir

do século xx, quando o português passou a ser empregado no arquipélago por fa-

lantes não europeus, em conjunto com os esparsos materiais linguísticos dedicados

às variedades de stp, contribuem para a manutenção do pe como norma linguística

do país.

1 Entendemos o pe como um conjunto de variedades faladas em Portugal, especialmente a norma lisboeta que

apresenta influência social em stp.
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Nos últimos anos, observa-se a ampliação nos estudos das variedades do portu-

guês na África em geral (ANÇÃ, 2002; BACELAR DO NASCIMENTO et al., 2006;

AFONSO, 2007, 2008; ALEXANDRE et al., 2010), todavia são ainda poucos os

que tratam das variedades vernáculas (FIGUEIREDO, 2009, 2010; GONÇALVES

2010; 2016; BRANDÃO; VIEIRA, 2012a; CHRISTOFOLETTI, 2013; SANTOS, E.

2015; SANTOS, V., 2015; AGOSTINHO, 2016; HAGEMEIJER, 2016; BALDUINO;

BANDEIRA; FREITAS, 2017; BALDUINO, 2018; 2020a; BRAGA, 2017; 2018;

2019; GOMES, 2018; NASCIMENTO 2018a; 2018b; SANTOS; FERNANDES-

SVARTMAN, 2018; FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; LOPES; OLIVEIRA,

2018; SANTOS, V., 2018; 2020; ARAUJO; BALDUINO, 2019; SANTIAGO, 2019;

ARAUJO, 2020; 2021; AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020, AGOSTINHO;

MENDES; 2020; BALDUINO; FREITAS; VIEIRA, 2020; VIEIRA; BALDUINO,

2021; MENDES, 2021; entre outros). Somando-se a isso, há mais pesquisas dedica-

das às variedades angolana, restando um vasto campo de estudo acerca de variedades

do português em outros países africanos onde esta corresponde à língua oficial, como

stp, Guiné-Bissau (SANTOS, V., 2015) e Cabo Verde (PRATAS, 2002). Assim, o

objetivo central desta tese é elaborar uma descrição fonológica abrangente do por-

tuguês de São Tomé e Príncipe, compreendendo duas macrovariedades e focando,

também, em diferentes processos fonológicos do pst e do pp que nos auxiliem com-

preender o funcionamento da fonologia das variedades urbanas de stp.

Pesquisas linguísticas destinadas à análise de línguas e variedades pouco des-

critas tendem a ser extensas, exigindo um trabalho intenso junto à comunidade de

fala onde essas são faladas, pois intentam oferecer uma descrição linguística geral

que sirva como uma base preliminar para estudos posteriores. O propósito nuclear

deste estudo é, justamente, oferecer uma síntese geral das regras que regem os sons

do pst e do pp que, em trabalhos futuros, poderão ser reanalisadas e subordinadas

a discussões teóricas específicas dentro de diversos quadros teóricos.

A descrição e análise fonológica do pst e do pp, proposta nesta tese, visa,

então, não somente contribuir de maneira geral com os estudos sobre a fonética e a

fonologia da língua portuguesa, como procura expandir o nosso conhecimento sobre

as variedades transplantadas do português, inclusive o pb, uma vez que elementos
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compartilhados entre o pst, o pp e o pb, mas ausentes no pe, indicam altera-

ções únicas surgidas no ambiente de aprendizado do português como segunda lín-

gua (GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2013; BOUCHARD, 2018). Dessa

forma, esta pesquisa é justificada não só por representar um trabalho descritivo e

analítico inédito em relação ao pst e ao pp, colaborando, à vista disso, para o esta-

belecimento de alguns aspectos do sistema fonológico das variedades de português

faladas em stp, e, por conseguinte, para a consolidação de uma documentação lin-

guística própria ao pstp, como também por propor uma análise que assume essa

variedade como peça conectada à macrolíngua “língua portuguesa” - uma língua

pluricêntrica com diversas normas linguísticas e usos variados.

Assim sendo, esta tese se justifica pelo seu caráter inédito de descrição e análise

linguística, abrangendo os seguintes pontos de colaboração científica à literatura da

língua portuguesa: (i) linguístico, uma vez que a análise fonológica aqui proposta

traz um contributo potencial que as variedades linguísticas, emergentes em um con-

texto de contato, podem oferecer para a elaboração da teoria linguística e para o

avanço da compreensão da faculdade humana da linguagem; (ii) sociocultural, atre-

lado à legitimação, valorização e importância de qualquer língua e variedade para

seus falantes e o meio sociocultural em que estas são empregadas (COSTA, 2020).

Para tanto, esta tese está organizada em sete capítulos. No capítulo 1, apresen-

tamos aspectos gerais da ecologia linguística de stp, discutindo como os diferentes

padrões de interação social, instaurados desde a colonização do arquipélago, foram

estabelecidos entre as populações em contato e quais seus efeitos na atual conjun-

tura linguística de stp. Discutimos, nesse momento, não só a emergência das línguas

autóctones, como debatemos de que forma o processo de difusão do português acom-

panhado pela obsolescência das línguas autóctones foi modulado ao longo do século

XX.

No capítulo 2, expomos os modelos teóricos adotados paras as análises em-

preendidas: na seção 2.1, discutimos os fundamentos da fonologia autossegmental

(GOLDSMITH, 1976; 1990), ressaltando, principalmente, a independência dos tra-

ços. Na seção 2.2, apresentamos alguns conceitos da geometria de traços (CLE-

MENTS; HUME, 1995), indicando a geometria adotada para representação dos
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processos fonológicos examinados. Já na seção 2.3, abordamos alguns preceitos da

fonologia prosódica (NESPOR; VOGEL, 1996), delimitando os constituintes prosó-

dicos utilizados para o exame dos processos fonológicos avaliados. Por fim, na seção

2.4, discutimos alguns aspectos da teoria da sílaba (SELKIRK, 1928; GOLDSMITH,

1990; BLEVINS, 1995), focando em um tratamento hierárquico para a sílaba no

pstp, bem como para os processos examinados, já que a segmentação em constituin-

tes silábicos internos é fundamental para a caracterização dos aspectos fonotáticos

e os fenômenos fonológicos descritos nesta tese.

Isso posto, no capítulo 3, descrevemos os passos metodológicos adotados e

delimitamos o corpus de análise para, no capítulo 4, apresentarmos a fonologia do

pstp. A fonologia do português falado em stp foi consolidada a partir de uma

abordagem unificada que incorporou em conjunto os aspectos fonológicos do pst

e do pp, porém que pretendeu, igualmente, ressaltar suas especificidades fonéticas.

Focamos em aspectos segmentais, portanto, expomos as consoantes que compõem

o quadro fonológico da variedade santomense, discutindo os traços relevantes para

sua estrutura. Após isso, nos detemos nos segmentos vocálicos, oferecendo uma

discussão a respeito dos traços fonológicos que caracterizam as vogais. Ademais,

apresentamos, também, alguns aspectos acústicos dos segmentos vocálicos, como

duração média e valores médios do primeiro (F1) e segundo formantes (F2). Feito

isso, discutimos a estrutura silábica de tais variedades e, por fim, foi realizada uma

breve consideração a respeito do acento, aspecto relevante para a discussão dos

fenômenos em evidência.

Finda a discussão de aspectos fonotáticos mais gerais, iniciamos, no capítulo

5, a análise de alguns fenômenos, a saber: o alçamento de vogais átonas (cf. seção

5.1.1), a harmonia vocálica (cf. seção 5.1.2), a nasalidade tauto e heterossilábica

(cf. seção 5.2), a variação de líquidas em coda (cf. seção 5.3) e o sândi vocálico

externo (cf. seção 5.4). Partindo de uma reflexão dos resultados encontrados, no

capítulo seguinte, o capítulo 6, debatemos o estabelecimento de um norma própria

de São Tomé e Príncipe. Para tanto, consideramos, primeiramente, os processos

em conjunto, e não apenas individualmente como no capítulo 5 anterior, discutindo
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a integração destes ao sistema fonológico do pstp de forma global e não somente

fragmentada. Por fim, as considerações finais serão apresentadas no capítulo 7.



Capítulo 1

São Tomé e Príncipe

A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um país africano localizado

no Golfo da Guiné, a 225 km da Costa Oeste africana, em uma região próxima a

linha do Equador, como pode ser conferido na figura 1.1. Formado pela ilha de

São Tomé, constituída por seis distritos1 e alguns ilhéus desabitados, e pela ilha

do Príncipe, composta por apenas um distrito2 e localizada a 150 km ao norte de

São Tomé, São Tomé e Príncipe corresponde a um arquipélago de pequena extensão

territorial: possui uma área de 1001 Km², sendo que a ilha de São Tomé apresenta

uma extensão de 850 Km² e o Príncipe de 300 Km² (INE, 2017).

Figura 1.1: Mapa de São Tomé e Príncipe

(Fonte: <http://mapmaker.nationalgeographic.org/>)

Demograficamente, o país é também pouco populoso, apresentando uma po-

pulação de aproximadamente 197.700 habitantes (INE, 2017). A base populacional

1 A saber: Água-Grande; Cantagalo; Caué; Lembá; Lobata e Mé-Zóchi.
2 Distrito de Santo Antonio.

7
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de stp é formada por jovens de 20 anos ou menos e,3 dentre esses jovens, a língua

portuguesa configura a primeira e, frequentemente, única língua (cf. BOUCHARD,

2017; 2019; BALDUINO, 2018; ARAUJO, 2020). Assim, embora stp seja reconhe-

cido pela coexistência e contato de diferentes línguas, o português é a língua mais

empregada pela população, demarcando o arquipélago como um país africano que

a possui como língua materna e majoritária (cf. GONÇALVES, 2010; CHRISTO-

FOLETTI, 2013; BOUCHARD, 2017; 2019; BALDUINO, 2018; BAXTER, 2018;

BRAGA, 2018; ARAUJO, 2020; SANTIAGO; AGOSTINHO, 2020; BALDUINO;

BANDEIRA; FREITAS, 2022).

stp, a exemplo de inúmeros outros países africanos, está inserido em um con-

texto social e ecolinguístico complexo, no qual além de uma língua oficial, línguas

minoritárias são também empregadas pelos habitantes do arquipélago. Dessa forma,

além do português, língua oficial de stp, outras línguas também circulam pelas ilhas,

como é o caso das línguas crioulas de base portuguesa autóctones, como o santome, o

lung’Ie e o angolar, e o kabuverdianu, uma língua transplantada à ilha no século xx

(cf. FERRAZ, 1979; MAURER, 2009; HAGEMEIJER, 2009; 2011; AGOSTINHO,

2015; AGOSTINHO et al., 2016; BANDEIRA, 2017, ARAUJO, 2020).

A coexistência do português com o santome, o lung’Ie e o kabuverdianu é am-

parada por fatores históricos e sociais que não somente explanam o estabelecimento

e/ou a emergência de tais línguas no arquipélago, como também esclarecem o atual

estatuto que cada língua ocupa na sociedade santomense. Destinamos, então, a se-

ção 1.1 à discussão dos diferentes fatores que respaldam a coexistência do santome,

do lung’Ie e do kabuverdianu em stp e, principalmente, ao debate do estatuto socio-

linguístico atual de tais línguas no arquipélago em comparação ao português, língua

oficial.

3 “(...) conforme o censo de 2012, estima-se que 52,1% da população total sejam jovens de 20 anos ou menos,

enquanto apenas uma parcela de 3,8% corresponda a idosos com mais de 65 anos de idade” (BALDUINO, 2018, p.

32).
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1.1 A Língua Portuguesa em e de stp

O estabelecimento do português como língua oficial e majoritária do país está

correlacionado a alguns fatos históricos e sociais que justificam o estatuto social

atual da língua portuguesa no arquipélago e a emergência de variedades do portu-

guês inerentes a stp. Remontando ao primeiro (séculos xv e xvi) e ao segundo

período (séculos xix e xx) de colonização portuguesa no arquipélago, bem como

ao ínterim de abandono entre tais períodos (séculos xvi e xviii), discutiremos al-

guns fatores de ordem histórica e social que explanam a disseminação do português

no arquipélago. Desse modo, nesta seção, refletimos sobre o papel das atividades

socioeconômicas da época em modular o contingente demográfico de stp e, conse-

quentemente, a interação linguística de grupos heterogêneos, promovendo o esta-

belecimento do português como língua-alvo, ainda que o acesso a tal língua fosse

inicialmente restrito.

A ilha de São Tomé recebeu exploradores portugueses, pela primeira vez, por

volta do último quarto do século XV (cf. FERRAZ, 1979). Nos primeiros anos da

colonização, o arquipélago é marcado pela presença de diversas línguas africanas

faladas por diferentes grupos étnicos escravizados, e pelo português, figurando como

língua do colonizador, e constituindo um provável alvo linguístico, na medida em

que correspondia à língua do grupo social dominante (cf. BANDEIRA, 2017). Essa

relação linguística entre colonos e colonizados, possibilitou, em conjunto com outros

fatores socio-demográficos, a gênese de uma língua emergencial na ilha de São Tomé

(cf. HAGEMEIJER, 2009), nativizado entre os descendentes da primeira geração

de escravos, livres pelo decreto de 1515,4 espalhado por todo o país. Bandeira

(2017) endossa esse pressuposto comprovando a existência do protocrioulo do Golfo

da Guiné (pgg), protolíngua hipoteticamente surgida em stp na primeira fase da

colonização (BANDEIRA, 2017).

A consolidação de quatro grupos dispersos de falantes do pgg, acompanhado

4 Mesmo antes de 1515, o rei D.João II tinha atribuído escravizadas aos degradados, como tratado no manuscrito

de Valentim Fernandes (1506). Além disso, o decreto de 1515 concedeu a alforria as mulheres negras de todos os

colonos, assim como aos filhos mestiços destes uniões, o que tornou o tecido social santomense ainda mais intricado.
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por um distanciamento geográfico posterior, culminou na emergência de quatro lín-

guas distintas. Os grupos levados, para fins coloniais, à ilha de Ano Bom e à ilha

de Príncipe, desenvolveram duas novas línguas-filhas do pgg: o fa d’ambô, falado

na ilha de Ano Bom, e o lung’Ie, empregado na ilha do Príncipe. Já os escravizados

fugidos dos núcleos coloniais, ao formarem resistências quilombolas, distanciaram-

se da capital e construíram uma comunidade própria, a comunidade dos Angolares,

contexto no qual emerge a língua angolar. Por fim, o santome ou forro, falado na

capital, corresponde à língua-filha do pgg que permaneceu no mesmo locus de emer-

gência da protolíngua (BANDEIRA, 2017). As variedades pretéritas e sincrônicas

do português falado em stp, em maior ou menor intensidade a depender da época,

sempre estiveram em contato com tais línguas.5

Para autores como Ferraz (1979) e Bandeira (2017), um fator que contribuiu

para o desenvolvimento e emprego das línguas filhas em stp, foi a saída massiva

de portugueses do arquipélago em decorrência do declínio da economia local e dos

ataques sofridos por outras metrópoles entre os séculos xvii e xviii (SEIBERT,

2006).6 Em consequência disso, um número significativo de portugueses abando-

naram as plantações e a ilha parou de atrair contingentes de colonos portugueses

(SEIBERT, 2015; BANDEIRA, 2017; BOUCHARD, 2017). Assim, o número de

falantes de português, que já era baixo (SEIBERT, 2012; ARAUJO, 2020), foi dras-

ticamente reduzido, diminuindo o acesso à língua da metrópole e possibilitando o

amplo emprego das línguas autóctones entre os colonos.

Essa temporada de vulnerabilidade política e econômica da ilha se estendeu

até por volta de 1852, ano em que o segundo período de colonização portuguesa em

stp é iniciado com a reimplementação do sistema plantation, pautado na cultura

5 Para Bouchard (2017), o distanciamento geográfico de diferentes grupos, além de impulsionar a ramificação do

pgg, explana as relações étnicas atuais em stp, as quais são muito complexas. Conforme a autora, tais grupos

distinguem-se, principalmente, pela localização geográfica no arquipélago e pela língua empregada. No entanto, os

santomenses, afirmam ser possível, ainda, distinguir grupos étnicos com base em traços físicos e no comportamento

social de determinados grupos (BOUCHARD, 2017).
6 Esse é o caso da França, que atacou a cidade de São Tomé em 1567; da Holanda, que ocupou a ilha do Príncipe

em 1598 e a ilha de São Tomé no ano seguinte e também entre os anos de 1641 e 1648 e, por fim, do Reino Unido,

que atacou a ilha em 1719 (cf. FERRAZ, 1979; BOUCHARD, 2017).



a língua portuguesa em e de stp 11

do café e, principalmente, do cacau (cf. SEIBERT, 2015).7. Distintamente do ciclo

econômico anterior, essa segunda tentativa de colonização é sustentada pelo regime

de contrato, caracterizando-se pelo maior influxo de colonos portugueses, embora

nunca ultrapasse 2,5% (ARAUJO, 2020), e, por consequência, em um maior input da

língua portuguesa, e pela introdução de uma nova categoria social, os contratados.

Esses fatos configuraram uma mudança demográfica significativa no arquipélago (cf.

SEIBERT, 2006; 2015), alterando, por consequência, o cenário de interação social,

bem como as próprias interações linguísticas entre os grupos aloglotas presentes no

país.

De acordo com Nascimento (2008), do início do século xx até 1940, os contra-

tados ultrapassaram em número a população nativa de stp, o que, considerando que

tal população falava diferentes línguas, reforçou o plurilinguismo local. A despeito,

no entanto, da presença de diferentes línguas no arquipélago, não há como atestar a

intensificação do contato linguístico nesse período, já que os contratados eram apri-

sionados nas roças e o contato com os santomenses era restrito. Conforme Araujo

(2020, p. 5), os trabalhadores contratados viviam confinados às roças da Ilha de

São Tomé e da Ilha do Príncipe, com escasso contato com a população autóctone do

arquipélago e, por sobreviverem em condições análogas à escravatura, marcadas por

horas ininterruptas de trabalho e por frequentes castigos corporais, apresentavam

uma alta taxa de mortalidade.8

Ainda nesse período e em relação à população branca, também é possível

observarmos um maior influxo de colonos, na medida em que, entre os anos de 1985

e 1900, o número de portugueses no arquipélago foi de 150 a 1.185 (SEIBERT,

2015, p. 112). Notamos, no entanto, que embora entre 1985 e 1900 o contingente

português tenha aumentando, pelo menos, sete vezes, em 1900, a população branca

configura apenas 2,8% da demografia total de stp. Logo, o contingente português,

7 No ano de 1852, a capital voltou de Santo António no Príncipe à cidade de São Tomé e, portanto, a data marca

apenas simbolicamente o início da recolonização (SEIBERT, 2015).
8 Araujo (2020) ressalta, a partir do trabalho de Nevinson (1906), que em uma conversa transcrita com o médico

encarregado de uma das roças “A taxa de mortalidade nesta roça é de 12 ou 14% por ano entre os contratados”

(NEVINSON, 1906, p. 190 apud ARAUJO, 2020, p.6). Nevinson (1906, p. 191 apud ARAUJO, a 2020) apresenta,

ainda, dados que indicam uma taxa de mortalidade de 25% para os filhos dos contratados nascidos nas ilhas de stp.

(ARAUJO, 2020, p.6).
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a despeito de seu crescimento, não equivale a uma parcela expressiva na Colônia,

não havendo, nesse período, uma população europeia demograficamente relevante

para difundir o português como língua materna, ou mesmo segunda língua, e/ou

servir como modelo de norma para a emergência de uma variedade local (ARAUJO,

2020).

O elevado número de contratados em relação à população europeia e nativa

relaciona-se à demanda de mão de obra nas roças produtoras de café e cacau, além

de remontar à doença do sono que quase dizimou a população principense. Diante

do elevado número de óbitos e tendo em vista o futuro econômico das roças, as quais

necessitavam de trabalhadores capazes de manter as plantações de cacau e café, o

Estado português recrutou um número massivo de contratados de outras colônias

portuguesas, especialmente de Cabo Verde.9

Nesse período, ao contrário da população angolana e moçambicana que entrava

sozinha no arquipélago, a população caboverdiana chegava em stp juntamente com

suas famílias, já que as condições ecológicas e climáticas de Cabo Verde impulsi-

onavam o êxodo dessa população que, saindo de sua terra, procuravam melhores

condições de vida (cf. NASCIMENTO, 2010; SEIBERT, 2015; AKESSON, 2016).

Para Nascimento (2010), a presença de caboverdianos em stp, especialmente no

Príncipe, é significativa, dado que a fixação de tal grupo na ilha fez deles um im-

portante segmento social. Linguisticamente, o eminente influxo de caboverdianos

em stp tornou o cenário multilíngue do arquipélago mais complexo, pois esse grupo

manteve o emprego do kabuverdianu.

Em relação à difusão do português, a alta representatividade dos contratados

teve pouco impacto, posto que, mesmo a língua portuguesa circulando nos territórios

lusitanizados de onde provinham os contratados, como Cabo Verde e Angola, ainda

estava longe de ser a língua de tais grupos. Logo, o português não foi promovido

por esse novo contingente que, semelhante à população autóctone de stp, possuía

acesso escasso à língua portuguesa (ARAUJO, 2020).

9 Transmitida pela glossina palpalis, localmente conhecida como mosca do Gabão, a doença foi responsável pela

morte de alguns contratados provenientes de Angola e mesmo de milhares de pessoas autóctones à ilha do Príncipe,

culminando na morte de muitos falantes do lung’Ie (NASCIMENTO, 2010).
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Os colonos portugueses, apesar de corresponderem à minoria populacional,

mantiveram o poder político e econômico de stp, detendo inúmeros privilégios em

relação aos demais habitantes do arquipélago (NASCIMENTO, 2010; SEIBERT,

2015) e dominando a economia do país a partir de uma política de assimilação ra-

cista amparada por diferentes tipos de abusos. A população nativa, por sua vez, foi

expropriada e marginalizada pela população portuguesa, sendo proibida de possuir

qualquer participação política no arquipélago. Ademais, ainda dentre a popula-

ção local, havia questões discriminatórias e de estratificação social latentes a esse

período, porém ainda hoje observadas no arquipélago. Dentro da sociedade colo-

nial dos séculos xix e xx, quanto mais europeizado um grupo ou indivíduo era,

mais próximo à intelectualidade, ao refinamento e ao poder social ele estava (BOU-

CHARD, 2017, p. 166). O domínio do português pela população autóctone e pelos

contratados e seus descendentes correspondia, portanto, a um dos valores sociais

disseminados pela elite portuguesa, porém poucos nativos tinham acesso a um input

que possibilitasse a aquisição ou mesmo o aprendizado tardio do português.

Em decorrência da sedimentação social instaurada em stp, bem como do

controle português sobre o arquipélago, pressões assimilatórias, carregadas desde

o primeiro período colonial e reforçadas ao longo dos séculos xix e xx, levaram

a população não portuguesa a favorecer o emprego do português em detrimento

das demais línguas, comportamento que perdura no período pós-colonial e é refor-

çado pelas elites locais (SEIBERT, 2015; GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI,

2013; BRAGA, 2018; BALDUINO, 2018; BOUCHARD, 2019; ARAUJO, 2020). De

acordo com Araujo (2020), a opção da elite santomense que assume o governo a

partir de 1975, em adotar o português como língua oficial da jovem república, teceu

a conjuntura social necessária para a difusão dessa língua em stp, alimentando, em

contrapartida, a obsolescência das demais línguas. Dessa forma, em consonância

com fenômenos sociais do século xx como a urbanização, a escolarização e a difusão

da mídia, partícipes do prestígio socioeconômico e político do português, é percep-

tível, no arquipélago, um cenário de abandono das línguas étnicas em direção à

língua portuguesa - que, tampouco, equivale a uma variedade idêntica ao pe, norma

linguística imaginária do arquipélago (ARAUJO, 2020).
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Durante o Estado Novo (1933-1974), a metrópole lisboeta instaurou, em suas

colônias, um Plano de Urbanização que visava modernizar e homogeneizar territórios

ultramarinos lusitanos (MILHEIRO, 2012). Em stp, esse projeto foi introduzido em

1951, caracterizando-se pela instalação de aparatos urbanos como escolas, hospital,

cadeia, alfândega, bairros residenciais, etc. (MILHEIRO, 2012). Como consequência

desse plano, a cidade não somente demandou mais mão de obra para consolidação

dessas obras, como também passou a ser mais atrativa à população, posto que reunia

empregabilidade e qualidade de vida. Esse processo urbanização, introduzido em

1951, adquiriu maiores proporções com o êxodo rural promovido pela queda da

cultura de cacau após 1975 (MILHEIRO, 2012). Após a Independência de stp,

grande parte da população autóctone deixou as roças, culminando em um aumento

demográfico de santomenses na cidade. Somando-se a isso, a construção de escolas

e, consequentemente, o processo de democratização do ensino (ARAUJO, 2020)

corresponde a um dos fatores centrais para difusão da língua portuguesa em stp.

Em stp, cera de 95% da população era analfabeta no fim do período colonial,

entretanto, atualmente, observa-se uma mudança significativa na escolarização do

país, posto que, em 2017, o índice de alunos em idade escolar ideal, que frequentam

o ensino secundário, era o equivalente a 89,71% (SEIBERT, 2012; ARAUJO, 2020).

Assim, dado que a educação em stp, com exceção de algumas aulas optativas de

lung’Ie no Príncipe (AGOSTINHO et al., 2016), são ministradas em português,

essa língua é usada e ensinada, formalmente, a uma parte substancial da população

santomense.

De modo semelhante à situação encontrada no processo de descolonização dos

demais territórios africanos portugueses, o português foi escolhido como língua ofi-

cial de stp como uma tentativa de limitar supostos conflitos étnicos locais, pois

neutralizaria uma escolha linguística em um cenário multilíngue, agregando, a esse

argumento, a praticidade do uso de uma língua já internacionalizada e com uma

longa tradição escrita. Para Araujo (2020), essa suposta neutralização política en-

cobre, no entanto, o fato de que o português já configurava a língua de um grupo

social, a elite santomense. De acordo com Bouchard (2017), a elite e seus descenden-

tes, embora marginalizados pela elite portuguesa pré-independência, tinham acesso
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privilegiado à educação em Portugal, sendo essa uma das razões pelas quais se jul-

gavam superiores aos demais concidadãos no intricado tecido social local. Com a

saída da elite portuguesa do poder, a elite santomense manteve os demais grupos do

arquipélago, a saber forros monolíngues, angolares, principenses e os descendentes

dos contratados que, muitas vezes, eram falantes de outras línguas africanas na base

da pirâmide social (SEIBERT 2012; BOUCHARD, 2017; 2019; ARAUJO, 2020).

Conforme Mills (1981) e Mosca (1992), embora a elite corresponda a um grupo

social numericamente menor, sua homogeneidade e organização reforçam a possibi-

lidade de domínio sob um grupo vasto e heterogêneo (MOSCA, 1992). Ademais,

os valores e concepções políticas transmitidas por pessoas que ocupam posição de

destaque na sociedade são comumente assimilados pelos demais cidadãos, perten-

centes a um grupo amplo, repleto de discrepâncias. Isso torna as elites articuladores

importantes na difusão de diferentes valores, crenças, ou mesmo de elementos cul-

turais e políticos. Desse modo, as elites, por deterem prestígio, são fundamentais

na elaboração e na condução de valores e crenças incorporados socialmente.

Bouchard (2019), a partir do conceito de ideologia linguística, ressalta que as

relações de poder estabelecidas no arquipélago são o ponto central para compre-

endermos a aquisição e difusão do português L1 em stp. Wooland (1998) define

ideologia linguística, dentre outros modos, como a consciência, as crenças e a valo-

ração subjetiva de uma língua, por seu falante, em um determinado contexto. Em

um campo menos abstrato, tais ideias construídas em torno do emprego de um de-

terminado código linguístico conduziriam a práticas linguísticas realizadas a serviço

da aquisição ou da manutenção do poder. Dessa forma, a emergência do pstp e

de outras variedades autóctones ao arquipélago está conectada a fatores sociais que

alimentam ideologicamente a atitude do falante, especialmente às possibilidades de

lucro simbólico e, consequentemente, material, reservadas aos falantes de português,

língua oficial e disseminada pelas instituições oficiais.

A língua portuguesa, no período pós-independência de stp, não somente cor-

respondia a um elemento unificador, como também configurava matéria distintiva,

já que discriminava a pequena elite dos demais cidadãos, falantes de línguas afri-

canas. Dessa forma, a adoção do português como língua oficial, em conjunto com
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a ausência de uma política linguística que militasse pela valorização das demais

línguas do arquipélago (ARAUJO, 2020), conduziu à incorporação da língua por-

tuguesa como língua materna (L1) pela população santomense, dado que a língua

da elite - que já possuía grande status social desde a colonização por configurar a

língua do colonizador -, era e é valorada em detrimento do santome, lung’Ie, angolar

e kabuverdianu.

De acordo com Bouchard (2019), o santome era uma língua amplamente trans-

mitida e detentora de prestígio até a segunda fase de colonização, momento em que

a chegada massiva de trabalhadores estrangeiros, em fins do século XIX, criou uma

mudança nos valores atribuídos às línguas. Nesse momento, muitos santomenses

mantiveram sua língua autóctone ou se tornaram bilíngues, ao passo que os santo-

menses da capital preferiram falar apenas o português — língua atrelada ao poder e

à educação. Os santomenses urbanos, sobretudo do grupo forro, não somente infe-

riorizavam as línguas crioulas faladas no arquipélago, como também não permitiam

que seus filhos a utilizassem, postura, paulatinamente, adotada pelas outras cama-

das da população. Valendo-se do conceito de capital e mercado linguístico propostas

por Bourdieu (1977), Bouchard (2019) ainda demonstra que, em stp, o português,

associado à elite portuguesa, passou a ser compreendido como uma língua desejá-

vel, ganhando prestígio e “cotação” no mercado linguístico, ao mesmo tempo que as

línguas crioulas perdiam capital simbólico, eram marginalizadas e inferiorizadas e,

mesmo, animalizadas, reduzidas a “língua de bicho” (BOUCHARD, 2019, p. 10)10.

Em tal desumanização e animalização das línguas crioulas, verificamos, portanto,

a consubstanciação de um dos instrumentos de opressão racista e manutenção da

ordem e do status quo da elite portuguesa que, desde o primeiro período de coloni-

zação, instituiu políticas racistas e assimilatórias.

Ainda tendo em vista, os conceitos de mercado linguístico e capital simbólico,

10 “The transmitted belief was that Portuguese was “better” than Forro (and all other creoles), and that speaking

Forro was not acceptable. Older Santomeans remember that in their youth (around the 1960s, when the shift from

Forro to Portuguese was intensified as Forros were concerned with gaining access to Portuguese), creoles were con-

sidered to be a língua de bicho ‘animal’s language’, feio ‘ugly’, inferior ‘inferior’, and marginalizado ‘marginalized” ’

(Bouchard, 2017).
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Bourdieu (1977) defende que as interações linguísticas são condicionadas pelas re-

lações de força entre os grupos sociais, e, por isso, a competência linguística, em

sua forma inata, se concretiza a partir do uso linguístico moldado pelo mercado

linguístico — ambiente onde ocorre a negociação de capital simbólico da língua.

Para o autor, o valor social dos produtos linguísticos, isto é, de um determinado,

código, registro, variedade, etc., advém de sua relação com o mercado, ou seja, da

concorrência que opõe produtos linguísticos diversos de modo a determinar valores

sociais distintivos. Dessa forma, similarmente a um fonema, o qual tem seu valor

distintivo assinalado mediante a oposição com outro segmento, o valor linguístico

social de uma língua — assim como suas variedades e registros —, é definido em

oposição a outras línguas disponíveis no mercado linguístico (BOURDIEU, 1977).

Bouchard (2019) demonstra, assim, que em stp, que a difusão do português foi

dada mediante essa relação econômica de distinção entre as línguas, visto que, ao

português, era atribuído alto capital simbólico, enquanto as línguas crioulas eram

marginalizadas.

A prevalência do português enquanto L1 decorreu, assim, de uma congruência

de fatores que se retroalimentam abarcando, em suma, o estabelecimento de insti-

tuições que promoviam a língua portuguesa, como a escola e a mídia, licenciadas

por políticas de urbanização e de democratização do ensino, bem como as crenças

de assimilação que emanavam da elite e que foram incorporadas pela população e

moldaram as ideologias linguísticas locais. Logo, ainda que o multilinguismo, em

stp, configure uma situação real, este é demarcado pela sobressalência do portu-

guês. De fato, a convivência das línguas autóctones, do kabuverdianu e do português

cria um contexto social e ecolinguístico complexo, no qual questões como estandar-

tização interferem no emprego linguístico, ocasionando a diminuição no processo

de aquisição das demais línguas como maternas. Na tabela 1.1, retirada de uma

comparação entre os últimos censos de stp, a condição multilíngue do arquipélago

pode ser avaliada.

A tabela 1.1 reúne os valores obtidos pelos diferentes censos realizados em stp

a partir do período pós-independência. Os resultados não são exclusivos, de forma

que um falante de português pode também falar qualquer uma das outras línguas,
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Tabela 1.1: Análise distribucional do número de falantes por língua e por censo
realizado em stp. Considerou-se apenas as línguas empregadas no cotidiano dos
falantes (BALDUINO, 2018, p. 28).

Censo Português Santome Lung’Ie Angolar Kabuverdianu Outras

1981 60.519 54.387 1.533 - 8.180
1991 94.907 69.999 1.558 - - 12.781
2001 136.085 99.621 3.302 - - 17.612
2012 170.309 62.889 1.760 1.217 14.725 4.224

Fonte: Adaptado do Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe.

todavia, ainda assim, o português é a língua com maior número de falantes (170.309),

apresentando um considerável aumento nos 20 últimos anos (BALDUINO, 2018).

A maioria evidente de falantes do português deve ser considerada, entretanto, com

algumas ressalvas, pois mesmo o censo trazendo informações gerais acerca do uso

das diferentes línguas em stp, é preciso considerar que os resultados não são ideais,

já que os dados disponibilizados não indicam se as línguas foram adquiridas como

L1 ou como segunda língua (L2). Além do mais, devido a questões associadas

ao prestígio social que o uso do português no contexto multilíngue do arquipélago

pode acarretar, muitos falantes não se autodeclaram falantes das línguas autóctones,

embora possam empregá-las.

Contrastando língua oficial e línguas minoritárias, nos últimos anos, notou-se

uma queda significativa no emprego das línguas autóctones de stp. De acordo com

os dados do INE (2012) e examinando os valores absolutos da tabela 1.1 de forma

percentual, notamos que, enquanto as línguas nacionais apresentam uma parcela

baixa de falantes (santome (36,2%), lung’Ie (1,0%) e angolar (6,6%)), cerca de 98,4%

da população santomense é falante da língua portuguesa. Se compararmos os valores

estabelecidos no censo de 2012 com os números obtidos em 2001, constataremos uma

queda de quase 54% da população falante das línguas minoritárias (BALDUINO,

2018). Isso se deve não somente ao abandono das línguas autóctones, mas também

à explosão demográfica documentada nos últimos anos, considerando que mais de

50% da população têm menos de 20 anos e que, possivelmente, tiveram o português

como modelo linguístico preferencial.
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Tabela 1.2: Comparação da parcela de falantes das línguas minoritárias e da língua
oficial de stp durante os censos de 2001 e 2012. - equivale aos valores não contabi-
lizados pelo censo (BALDUINO, 2018, p. 33).

Língua 2001 % 2012 % Diferença %

Português 98.9 98.4 0.51
Santome 72.4 33.6 53.59 %
Lung’Ie 2.4 1.0 58.33
Angolar - 6.6 -

Kabuverdianu - 8.5 -
Outras Línguas 12.8 11.7 -

Fonte: Balduino (2018).

O santome, mesmo sendo a língua autóctone mais falada, sofreu uma redução

de 53.59% de falantes entre os censos de 2001 e 2012. O lung’Ie, de outro modo, já

demonstrava um número muito pequeno de falantes desde o censo de 2001 (2.4%),

tendo essa mesma parcela declinado em mais 58.33%. Esse percentual de falantes

do lung’Ie, contudo, deve ser relativizado com o número de habitantes do Príncipe,

dado que este equivale apenas a cerca de 4% da população total do país. De acordo

com o censo de 2018, enquanto a população de São Tomé e Príncipe é de aproxi-

madamente de 219.161 indivíduos, a ilha de Príncipe incorpora aproximadamente

7.542 habitantes desse total (WORLDBANK, 2020). Desse modo, 1%, entre os 4%

de habitantes de stp que vivem no Príncipe, se autodeclaram falantes de lung’Ie,

equivalendo esse valor a 25% dos habitantes da ilha de Príncipe. O kabuverdianu,

de outro modo, possui mais falantes do que o lung’Ie, sendo falado, por 8,5% da

população do país (cf. INE 2012), estando a maior concentração de tais falantes na

ilha do Príncipe (HAGEMEIJER, 2018, p. 178-179), já o angolar é falado aproxi-

madamente por 6.6% da população.11

Como evidenciado pela tabela 1.2, a interação entre o português e as línguas

minoritárias não é harmonizada e equilibrada. Apenas o fato de existir uma língua

11 No censo de 2001 não há menção ao kabuverdianu e ao angolar, apenas observamos uma notação intitulada como

“Outras línguas”, cujo valor é de 12.8%. De acordo com o documento, no grupo “Outras línguas’, estão inclusas

“várias línguas locais ao longo do território”, abrangendo variedades como “o crioulo de Cabo Verde” e “a língua

angolar” (INE, 2001, p. 53).
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responsável por toda burocracia do país, que também constitui a língua da elite local

e é amplamente usada e divulgada como língua comum - apesar dessa oficialidade não

estar delimitada na constituição -, já exerce fortes pressões sobre as demais línguas

que não detêm tal status (BALDUINO, 2018, p. 33). A difusão do português como

L1, em conjunto com a ausência de políticas linguísticas que garantam a preservação

das línguas nacionais, contribuíram, portanto, para o declínio no número de falantes

das línguas autóctones, bem como para a manutenção do status quo do português

no mercado linguístico.

Línguas são mantidas onde seu uso é recorrente (MYERS-SCOTTON, 2002).

Dessa forma, o decréscimo do número de falantes do santome e do lung’Ie indica o

declínio do emprego das línguas autóctones, fato corroborado pela redução da trans-

missão intergeracional dessas línguas. No geral, há uma resistência por parte dos

adultos em oferecer as línguas autóctones como input às crianças, pois assumem que

se assim o fazem, a aquisição da língua portuguesa poderá ser prejudicada (AGOS-

TINHO, 2015; BOUCHARD, 2019). Essa questão é endossada por Gonçalves (2010)

que, ao examinar o censo de 2001, destaca dois fatos distintos e interrelacionados: (i)

a disseminação do uso do português pelas diferentes faixas etárias e (ii) o crescimento

de falantes das línguas minoritárias na população mais velha, ambos corroborando

o fato de que enquanto a língua portuguesa fixa-se como L1, as línguas autóctones

vão deixando de ser adquiridas pela camada mais jovem de stp (BALDUINO, 2018;

BOUCHARD, 2019).

Por conseguinte, mesmo o multilinguismo em stp compondo a ecologia linguís-

tica local, os efeitos glotocidas do português sobre as demais línguas do arquipélago

já são evidentes. Isso fica ainda mais nítido ao compararmos stp com Cabo-verde

e Guiné-Bissau, países africanos que também são ex-colônias portuguesas criouló-

fonas onde a língua portuguesa é a língua oficial e, o Português Europeu, a norma

supostamente empregada na escolarização e nos meios midiáticos oficiais.

Na Guiné-Bissau, por exemplo, o guineense ou kryol (código ISO 639-3: pov)

é a língua com maior número de falantes, sendo a principal língua veicular do país

(SANTOS, 2015; SANTOS; FERNANDES-SVARTMAN, 2018). O kabuverdianu,
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por sua vez, é a língua materna e majoritária da população de Cabo-Verde (PRA-

TAS, 2002), e o português é adquirido, principalmente, como L2 (LOPES, OLI-

VEIRA, 2018). Em ambos os casos, embora o português e as línguas autóctones

ocupem espaços sociocomunicativos distintos, estando o português reservado, prin-

cipalmente, a contextos formais, as demais línguas são, ainda, amplamente faladas

e transmitidas.

Mesmo em Angola, onde o português, além de possuir o estatuto de língua

oficial, é, desde o século XX, a língua mais falada do país (INE, 2014), as demais

línguas autóctones não foram extintas (SANTOS, 2018). Assim, diversas línguas do

grupo banto estão presentes e são empregadas em território angolano, a despeito de

haver dificuldades na implementação de uma política linguística que contemple as

demais línguas nacionais de Angola (SANTOS, 2018).

Em Angola, Guiné-Bissau e Cabo-Verde, os impactos da expansão do portu-

guês em consonância com a ausência de medidas afirmativas para as línguas locais

não levaram, necessariamente, à obsolescência das outras línguas locais. Em stp,

ao contrário, os efeitos glotocidas do português, herança de uma lusofonia empre-

gada com fins de controle geopolítico e respaldada em políticas de assimilação, são

notórios. Assim, o número de falantes do português permanece elevado, ao passo

que, o número de falantes jovens das línguas autóctones, especialmente nas cidades,

tem sido cada vez mais instável.

No arquipélago, o emprego das línguas autóctones pela população jovem em

contexto urbano está circunscrito, muitas vezes, ao uso de itens lexicais isolados e

inseridos em sentenças do português, bem como à compreensão passiva, sem em-

prego linguístico efetivo (BALDUINO, 2018). O kabuverdianu, de modo distinto,

é a língua de muitos jovens, que a adquirem no ambiente familiar juntamente com

a língua portuguesa. A despeito de o kabuverdianu ser comumente mais usado, o

sistema de uso efetivo nos centros urbanos é o português, o qual além de sofrer

constantes interferências por meio do contato linguístico, descende da transição de

L2 para L1 (GONÇALVES, 2010; CRHISTOFOLETTI, 2013), caracterizando um
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possível bilinguismo subtrativo no arquipélago (MYERS-SCOTTON, 2002; BAL-

DUINO, 2018), demarcado por uma transição do português L2 para L1 marcada

por alterações estruturais (cf. LUCCHESI; BAXTER, 2009).

A transição do bilinguismo para o monolinguismo, em stp, instalou-se de

modo irregular, tendo como input uma variedade que correspondia a uma L2. Em

meados do período pós-independência, o português era dominado apenas pelos co-

lonizadores ou pela elite santomense. A população média empregava, sobretudo, as

línguas autóctones, as quais eram adquiridas e utilizadas no âmbito doméstico, e

aprendiam o português, como L2, tardiamente na escola primária e/ou em meios

oficiais. Entretanto, diante da ascensão social do português, o aprendizado dessa

língua foi, cada vez mais, útil aos falantes e, por isso, partindo de uma variedade

que correspondia a uma L2, o português passou a ser transmitido como língua ma-

terna às gerações mais novas, caracterizando stp como um país cuja maior parte

da população, hoje, possui a língua portuguesa como língua materna.

A transmissão linguística irregular, que tem como input diferentes versões

do português como L2, pode resultar em mudanças estruturais ocasionadas por

reanálises gramaticais (LUCCHESI; BAXTER, 2009). Autores como Figueiredo

(2010), Gonçalves (2010), Brandão (2011), Christofoletti (2013), Agostinho (2016),

Bouchard (2017), Brandão et al. (2017), Braga (2018), Balduino (2018), Gomes

(2018), Araujo e Balduino (2019), Balduino e Vieira (2020), Agostinho, Soares

e Mendes (2020) dentre outros, vêm apontando aspectos estruturais próprios do

português vernacular santomense, o qual diferencia-se em alguns aspectos do pe

(GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2010; ARAUJO; AGOSTINHO, 2010;

BALDUINO, 2018; ARAUJO, 2020).

Esta tese tem por foco, portanto, a descrição de aspectos fonológicos desta

variedade, a qual discriminamos, dentre outras verificadas no arquipélago, em duas

macrovariedades: português vernacular santomense (pst), falado na cidade de São

Tomé, e o português vernacular principense (pp), falado na cidade de Santo Antonio

do Príncipe. A distinção entre tais variedades é relevante porque, além da distância
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geográfica existente entre elas, o pst e o pp apresentam percursos históricos sin-

gulares que culminaram no estabelecimento de ecologias linguísticas particulares,

caracterizadas por situações de contato distintas.

Conforme Nascimento (2008), embora a história da ilha do Príncipe esteja

ligada à de São Tomé, esta não se resume à do arquipélago, apresentando “descom-

passos e diferenças relativamente à da sua irmã” (NASCIMENTO, 2010, p. 399).

Conforme relata Nascimento (2008), apesar da convergência histórica com São Tomé,

no Príncipe era perceptível uma identidade local. De acordo com o autor:

Malgrado quer as semelhanças em termos de quotidiano e de modo de vida,

quer a trama de relações pessoais e familiares, anotavam-se as diferenças e

as especificidades, fomentando-se uma consciência bairrista da diferença (que,

nalguma medida, andara a par da demarcação social face aos proletários che-

gados de São Tomé) (...) eventualmente risível para os de fora, não deixava

de parecer a quem dela partilhava (e partilha) um esteio de identificação e um

laço com a terra. (NASCIMENTO, 2010, p. 401).

A identidade local principense fazia-se notar tanto pelo distanciamento geo-

gráfico com a ilha de São Tomé, quanto pelo sentimento de identificação entre seus

nativos. Estes não somente partilham um espaço geográfico em comum, como tam-

bém possuem sua própria história e ancestralidade, dividindo costumes, valores e

língua. O lung’Ie emergiu nesse contexto, reforçando e, ao mesmo tempo, contri-

buindo para a formação da identidade étnica da ilha construída em contraposição

dos demais grupos de São Tomé. Tal identidade foi, muitas vezes, acompanhada

por uma subalternização histórica à ilha de São Tomé, visto que a evolução política

e social do país teve como locus São Tomé, enquanto o Príncipe permaneceu, por

muito tempo, à margem das decisões políticas (NASCIMENTO, 2010, p. 381).

Somando-se a tal marginalização política, a história do Príncipe foi marcada

pelo abandono econômico. Até meados dos anos 90, o Príncipe atravessava um pe-

ríodo de precariedade, fato que alimentava o sentimento de abandono geopolítico em

relação à capital (NASCIMENTO, 2010). Como reação, os principenses iniciaram

um movimento de autonomia da ilha, estatuto político administrativo alcançado
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em 1994 (NASCIMENTO, 2010). A Lei da Autonomia garantia que o Príncipe,

apesar de submetido à tutela do Governo da República, deveria ser liderado por

um governo e uma assembleia regionais próprios (NASCIMENTO, 2010, p. 387).

Nascimento (2010, p. 394) chama atenção para o fato de que essa Lei comporta,

sobretudo, dimensões afetivas e ideológicas que tornam imprescindível para os prin-

cipenses uma afirmação identitária. Essa afirmação identitária reflete-se, inclusive,

na ecologia linguística singular da ilha, justificando, ainda, o estabelecimento de

uma variedade do português própria, o pp, que, além de distante geograficamente

das variedades de língua portuguesa da ilha de São Tomé – e do português falado na

cidade de São Tomé (pst), tem como línguas partícipes de sua formação, o lung’Ie

e o kabuverdianu.

A convivência com línguas distintas em conjunto a outros fatores como a dis-

tância geográfica que separa tais variedades, identidades étnicas, impacto da ur-

banização e da escolarização, mais tardias no Príncipe, acesso à mídia e a atitude

dos falantes em relação a tais variedades, a qual é mais positiva em relação ao pp,

variedade associada pelos falantes de ambas as ilhas ao pe e, justificam, portanto,

a separação entre o pst e o pp neste estudo.

A distinção entre essas variedades é reportada, inclusive, pelos próprios nati-

vos. Durante o trabalho de campo, era perguntado aos santomenses e principenses

se eles notavam diferenças entre o pst e o pp e, invariavelmente, a resposta era

positiva, sendo retomado, quase sempre, fatores morfossintáticos como a colocação

pronominal e o uso ou não do gerúndio. A seguir, apresentamos um excerto de uma

entrevista realizada com uma professora de língua portuguesa do liceu de São Tomé.

Normalmente as pessoas do Príncipe gostam muito de usar o pronome da

posição proclítica, é sempre antes. Me deu, me qualquer coisa. E muitas

vezes dá para perceber “Ah não, esse deve ser do Príncipe", porque nós aqui,

nós usamos pronomes, mas é pouco. E quando usamos também, usamos mais

na posição enclítica. [...] A questão da pronúncia é um bocado diferente.

O sotaque, isso também varia um bocado mesmo aqui, mesmo em São Tomé

isso varia muitas vezes na questão regional, porque muitas vezes nós, como

temos alguns crioulos em São Tomé, nós temos o forro, temos angolar, temos
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também o crioulo kabuverdianu que bem não é nosso mas que está ali conosco

e influencia muito na língua portuguesa. Influencia muito na nossa pronúncia

de língua portuguesa [...]

(Mulher, santomense, 33 anos)

Como pode ser observado, a falante não somente consegue apontar diferenças estru-

turais, reforçando a distinção do pst e do pp, como também assinala a existência

de outras variedades no arquipélago e reconhece a relevância do contato atuando

permeando os diferentes falares de língua portuguesa.

Ainda que o pst e o pp sejam referidos como as macrovariedades urbanas

de stp, estas não únicas no arquipélago. Em território santomense, é possível

observar o português de Almoxarife (pa), falado na zona costeira oriental da ilha

de São Tomé; o português dos Tongas (pt), empregado na comunidade da roça

Monte Café na região mais central da ilha de São Tomé (ROUGÉ, 1992; BAXTER,

2018) e mesmo variedades ainda não registradas, como o português dos angolares

(pag), falado na comunidade dos angolares e em contato direto com o angolar e o

português dos cabo-verdianos (pcv), em contato, sobretudo, com o kabuverdianu

e falado nas comunidades de descendentes dos contratados provenientes de Cabo

Verde. Essas variedades além de geograficamente separadas, possuem, assim como

o pst e o pp, uma frequência distinta de contato com as diferentes línguas crioulas,

estando inseridas em diferentes microssistemas linguísticos do arquipélago, o que

pode culminar no desenvolvimento de estruturas linguísticas também distintas.

Apesar de o português ser a língua mais difundida em stp, havendo diversas

variedades em seu território, não há uma variedade nacional estandardizada, sendo o

objetivo do sistema de ensino santomense a incorporação e difusão da norma padrão

europeia. Muitos dos manuais escolares, e até mesmo a mídia local, por exemplo,

propagam a norma europeia, mesmo que esta não corresponda às variedades empre-

gadas na comunidade de fala local, e sequer seja falada pelos próprios professores,

ou pelos profissionais da mídia nacional. Os efeitos dessa abordagem unilateral da

língua portuguesa que tem como alvo o pe ficam claros em stp: as características

linguísticas inerentes às variedades autóctones são avaliadas socialmente em relação

à variedade europeia, tido como paradigma, e, por isso, permanecem em um local de
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inferiorização e marginalização. A adoção do pe enquanto norma linguística santo-

mense é a perpetuação de um ato ideológico com raízes colonialistas, muito embora

tal ação possa ser realizada e reforçada de forma inconsciente ou não pelas autori-

dades locais e, também, pelos falantes. Isso ocorre porque são, como discutido ao

longo desta seção, precisamente, as ideologias construídas socialmente que orientam

os usos linguísticos dos indivíduos e, no caso de stp, são estas que promoveram

uma atitude negativa e discriminatória em relação às línguas crioulas, bem como às

variedades autóctones do português. À vista disso, a descrição e análise fonológica,

proposta nesta tese, tem, ainda como objetivo, chamar atenção à necessidade de

admissão de uma norma estandardizada de língua falada ao português falado em

stp – como já há para o pb e o pe -, de modo que as pressões exercidas pelo pe,

na comunidade de fala em questão, sejam, com o tempo, cessadas.

1.2 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, indicamos alguns fatos históricos, característicos à colonização

portuguesa em São Tomé e Príncipe, assim como ao período pós-colonial, que elu-

cidam como o cenário multilíngue no arquipélago emergiu e foi modulado entre os

séculos xv e xx.

Em geral, abordamos diferentes aspectos demográficos, econômicos e de estra-

tificação social que justificam a presença do português como língua-alvo, detentora

de prestígio social, ainda que esta não possuísse um contingente demograficamente

relevante que servisse como modelo de aquisição e pudesse difundir a língua no ar-

quipélago. Ademais, os fatos respaldam, ainda, o surgimento das línguas autóctones

do arquipélago, o santome, o lung’Ie e o angolar, bem como o estabelecimento do

kabuverdianu em stp, línguas que, em maior e/ou menor medida, estiveram e estão

em contato com variedades pretéritas e sincrônicas do português no arquipélago.

O português é disseminado e estabelecido como língua oficial e majoritária

de stp no período pós-colonial, sendo cada vez mais empregado em detrimento às

demais línguas nacionais. O processo de difusão do português acompanhado pela

obsolescência das línguas autóctones é demarcado por um fenômeno de nativização
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do português de stp: a língua portuguesa, uma L2, é aderida como L1, firmando-se

nos centros urbanos e nas áreas não-urbanas como as comunidades multilíngues.

Essa transição de L2 para L1 também corrobora o desenvolvimento de traços ine-

rentes do pst e do pp, variedades afetadas, ainda, por questões regionais, culturais

e sociais e que, por isso, consolidam-se como variedades legítimas e independentes

ao pe (BALDUINO, 2018).



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fonologia começa a ser concebida como uma área distinta da fonética no fi-

nal do século XIX, período em que Baudouin (1894) discrimina o aspecto físico dos

sons da língua (anthropophonetics) de sua correspondência abstrata (psychophone-

tics) (BAUDOUIN, 1990 [1894]). Para o autor, o fonema é uma unidade mental e

indivisível, podendo ser identificado a partir das oposições semânticas geradas pela

contraposição de pares mínimos, visão adotada pela corrente estruturalista (BAU-

DOUIN, 1990 [1894], p. 153 apud TRASK, 2011). Entretanto, ao longo do século

XX, a premissa de que os sons da fala são monoblocos é questionada e, consequen-

temente, a definição de fonema é revista, passando este a ser concebido como um

elemento atômico, composto por subpartes (MATZENAUER; MIRANDA, 2017).

A concepção de fonema como um elemento fragmentado foi aprimorada por

Trubetzkoy (1939), com base na observação de que contrastes fonéticos são gerados a

partir do confronto de segmentos (TRUBETZKOY, 1939). A incorporação de alguns

detalhes fonéticos para o estabelecimento das oposições fônicas promovidas pelos

fonemas foi relevante para a definição das subpartes dos sons da fala que, nas obras

de Jakobson, Fant e Halle (1952) e Jakobson e Halle (1956), são caracterizadas como

traços distintivos de acordo com uma perspectiva acústico-articulatória. Logo, os

traços distintivos correspondem à unidade mínima do fonema, sendo adotados, por

diferentes modelos teóricos, como componente basilar de descrição e representação

fonológica (BANDEIRA, 2017).

A concepção de traço como unidade mínima do fonema tem servido de base

para diversas análises fonológicas, sendo essa característica fragmentada do fonema

28
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interpretada, formalizada e organizada de diversas formas conforme o modelo teó-

rico adotado. A fonologia gerativa clássica, por exemplo, cuja base é proposta por

Chomsky e Halle (1968) na obra Sound Pattern of English (spe), assume a existên-

cia de uma relação linear entre os segmentos e as matrizes de traços que os formam.

Assim, cada segmento, em uma relação de um-para-um, corresponde a uma especi-

ficação de traços e, portanto, cada matriz de traços diz respeito, exclusivamente, a

um segmento.

O modelo gerativo linear, por um lado, acarretou em inúmeros ganhos à análise

e descrição fonológica, permitindo a sistematização efetiva de processos fonológicos

a partir do estabelecimento de um número mínimo de traços, que poderiam for-

mar uma classe natural.1 No entanto, por outro lado, a fonologia gerativa clássica

apresenta algumas limitações no trato de fenômenos que ultrapassam o âmbito do

segmento, posto que o comportamento unívoco entre traços e segmentos não ex-

plica os fenômenos suprassegmentais de maneira adequada, não prevê a existência

de compartilhamento de traços entre segmentos distintos e, também, não permite a

relação entre processos segmentais com constituintes que ultrapassam tal domínio,

uma vez que concebe o componente fonológico como um sistema homogêneo.

Notamos, assim, que embora o conceito de traços distintivos seja elementar

à análise fonológica, ele não é suficiente para abarcar muitas questões relacionadas

ao sistema sonoro das línguas. Dessa maneira, é preciso considerar o modo que

tais unidades mínimas podem estar organizadas, sua interação com outros consti-

tuintes fonológicos, como a sílaba, a palavra fonológica, entre outros, e, mesmo,

o funcionamento independente de cada constituinte e as possíveis interfaces entre

o componente fonológico e outros componentes da gramática. Para tanto, alguns

modelos teóricos, defendendo uma abordagem que rompe com o padrão linear da

1 Dentro do modelo gerativo, cada traço pode delimitar dois conjuntos de segmentos a depender de sua especificação.

O traço [vozeado], por exemplo, define o conjunto de segmentos [+ vozeado] e o conjunto de segmentos [- vozeado],

assim como o traço [contínuo] diz respeito ao conjunto dos fonemas [- contínuo] e [+ contínuo] (GOLDSMITH,

1990, p. 275). Um dos ganhos em empregar valores binários no sistema de traços distintivos é, justamente, que

a intersecção entre os traços pode revelar diferentes classes naturais, reunindo fonemas que compartilham alguns

especificações de traços comum. Logo, a convergência entre os conjuntos [- contínuo, - vozeado] remete às oclusivas

surdas, as quais constituem uma classe natural e podem ser acionadas, em conjunto, durante um processo fonológico.
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fonologia gerativa clássica, argumentam a favor de uma representação mais indepen-

dente dos constituintes sonoros, questionando o componente fonológico enquanto

sistema homogêneo e, paralelamente, assumindo-o como um conjunto de subsitemas

que interagem entre si (NESPOR & VOGEL, 2007 [1986]). Tais subsistemas são

concebidos a partir de um paradigma organizacional hierárquico, sujeito a relações

de dependências regidas por princípios universais comuns às gramáticas das línguas

conhecidas (TENANI, 2017).

Nesta tese, propomos uma análise fonológica a partir de uma perspectiva gera-

tiva não-linear. Apresentaremos, então, nas seções subsequentes, os modelos teóricos

adotados conforme a seguinte ordem: na seção 2.1, discutiremos os fundamentos da

fonologia autossegmental (GOLDSMITH, 1976; 1990), ressaltando, principalmente,

a independência dos traços. Na seção 2.2, por sua vez, expomos alguns conceitos da

geometria de traços (CLEMENTS; HUME, 1995), indicando a geometria adotada

para representação dos processos fonológicos examinados. Já na seção 2.3, aborda-

mos alguns preceitos da fonologia prosódica (NESPOR; VOGEL, 1996), definindo

os constituintes prosódicos observados na análise dos fenômenos avaliados. Por fim,

na seção 2.4, delineamos alguns aspectos da teoria da sílaba, defendendo uma abor-

dagem hierárquica para tratamento da sílaba no pstp, bem como dos processos

investigados, já que a segmentação em constituintes silábicos internos é fundamen-

tal para caracterização do domínio de ocorrência de alguns fenômenos em diferentes

variedades da língua portuguesa.2

2.1 Fonologia Autossegmental

A Fonologia Autossegmental, à semelhança da proposta gerativa no spe, é

um modelo da representação fonológica universal. Assim sendo, essa teoria busca,

2 Nesta tese, embora não haja um compromisso com a Teoria da Fonologia Lexical (KIPARSKY,1982), assumimos,

em alguns momentos, que o léxico é organizado em diferentes níveis ou estratos, os quais, por sua vez, configuram

domínios de regras fonológicas e morfológicas. Assim sendo, para a análise dos dados do pstp, compreendemos a

existência de regras lexicais e pós-lexicais: as primeiras interagem com as regras de formação de palavras e estão

localizadas no léxico; já as segundas são implementadas na sintaxe.
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por meio de um mecanismo formal, explicar a ocorrência de diversos processos fo-

nológicos identificados universalmente, representando, de modo simples, o desen-

volvimento natural das línguas (GOLDSMITH, 1991). Porém, ao contrário da cor-

respondência de um-para-um entre o segmento e seus respectivos traços distintivos

proposta pelo spe (CHOMSKY; HALLE, 1968), a Fonologia Autossegmental com-

preende que a representação fonética do fenômeno fonológico caracteriza-se por re-

lações simultâneas e não necessariamente contínuas, como postulado por Goldsmith

(1976, p. 28):

A Fonologia Autossegmental refere-se, portanto, à geometria das represen-

tações fonéticas; esse modelo teórico sugere que a representação fonética é

composta por um conjunto de sequências diversas e simultâneas dos segmen-

tos, os quais apresentam algumas restrições elementares acerca de como os

vários níveis de sequências podem ser inter-relacionados - ou, digamos assim,

“associados”.(GOLDSMITH, 1976, p. 28)3

Para Goldsmith (1976), a abordagem autossegmental é justificada pela falha do

conceito linear clássico, com base em uma relação bijectiva, em tratar de questões

fonológicas e também fonéticas relacionadas à camada suprassegmental, como o

acento, o tom e a prosódia, na medida em que relações múltiplas entre tais aspectos

e domínios não podem ser sustentadas sob tal perspectiva. Os tons de contorno,

por exemplo, são muito frequentes nas línguas naturais, sendo identificados quando

uma sílaba é associada a dois tons. Essa múltipla associação rompe com a relação

linear pressuposta pela teoria gerativa clássica, indicando que um segmento pode

ser associado a mais de um elemento (GOLDSMITH, 1976). Goldsmith (1976, p.

45) ao estudar o Igbo, língua falada na Nigéria, demonstra que quando um NP

(sintagma nominal) termina com um tom alto (H) e a base verbal na qual esse NP

é adjungido possui um tom baixo (L), há uma mudança estrutural e o final de H

adquire um tom decrescente. Como exemplo, o autor vale-se da sentença Ékwé

3 Autosegmental phonology is a particular claim, then, about the geometry of phonetic representations; it suggests

that the phonetic representation is composed of a set of several simultaneous sequences of these segments, with

certain elementary constraints on how the various levels of sequences can be interrelated - or, as well say, “associated”

(GOLDSMITH, 1976, p. 28).



fonologia autossegmental 32

cì ákhwá ‘Ekwe (nome próprio) estava carregando ovos’ que passa a ser realizada

como Ékwê cì ákhwá ‘Ekwe estava carregando ovos’.4 A mudança é formalmente

representada em (1).

(1)

V

H

# V

L

→ V

LH

# V

L

Em (1), notamos uma mudança estrutural, pela qual a vogal da sílaba final

de Ékwé que antes era (H), passa a deter dois tons (HL) Ékwê. Essa múltipla

associação, ao romper com a relação bijectiva proposta pelo spe, além de ratificar

que um segmento pode ser associado a mais de um elemento, evidencia que a teo-

ria gerativa clássica não é adequada para lidar com questões relacionadas a níveis

suprassegmentais (GOLDSMITH, 1976, p. 26).5

Em linhas gerais, conforme Goldsmith (1976; 1995), a representação fonológica

é dada por diferentes tiers, aqui também denominadas camadas. Cada tier repre-

senta uma sequência de gestos articulatórios ou transições acústicas, ou seja, equivale

a uma cadeia de autossegmentos formalizada por linhas de associação e apresenta

algumas restrições que norteiam seu funcionamento (GOLDSMITH, 1976). Essa

relação em camadas, conforme o autor, possibilita uma organização hierárquica dos

próprios traços que compõem os segmentos, concedendo, assim, maior autonomia

de funcionamento a estes. Em suma, os segmentos são fragmentados em unidades

menores, ou em autossegmentos, os quais podem ser manipulados de forma inde-

pendente ou coletiva por operações fonológicas (HORA; VOGELEY, 2017), e ainda

apresentar um comportamento flutuante, configurando-se como um autossegmento

que não está diretamente ligado a um tier até determinado nível do mapeamento

entre as representações fonética e fonológica (MATZENAUER; MIRANDA, 2017).6

4 O autor não usa glosa, apenas a tradução.
5 Nas palavras do autor: “(...) a successful theory of suprasegmentals isn’t to be found in generative phonology”

(GOLDSMITH, 1976, p. 26).
6 Os autossegmentos flutuantes podem, inclusive, ser elididos ou ser associados a diferentes constituintes silábicos

(MATEUS; D’ANDRADE, 2000; MATZENAUER; MIRANDA, 2017).



fonologia autossegmental 33

Para esclarecer como ocorre a sincronização entre os autossegmentos e tiers, a

Fonologia Autossegmental vale-se de diferentes princípios. Um dos princípios fun-

damentais desse modelo teórico, postulado por Goldsmith (1976), é denominado

Condição de Boa-Formação (Well-Formedness Condition — wfc) e pode ser con-

ferido em (2) (GOLDSMITH, 1976, p. 48).7

(2) Condição de Boa-formação - Well-Formedness Condition:

1.Todos os tons devem estar associados a, ao menos, um elemento silábico.

2.Todos os elementos silábicos devem estar associados a, ao menos, um tom.

3.As linhas de associação não se cruzam.

Embora a Condição de Boa-Formação seja postulada para analisar os tons em

igbo, já que esse era o alvo de estudo de Goldsmith (1976), esse princípio também

prevê as relações em tiers entre segmentos. Conforme Goldsmith (1976), a wfc

tem o efeito de adicionar ou deletar linhas de associação em qualquer momento da

derivação, organizando a relação entre as diferentes camadas, porém não servindo

como um imperativo inviolável. Dessa forma, uma derivação que viola a condição

em (2) não corresponde, necessariamente, a uma estrutura mal formada da língua,

no entanto, a alteração observada, quer por adição, quer por exclusão de linhas

de associação, deve ser mínima, de modo a satisfazer maximamente a condição

(GOLDSMITH, 1976).

As representações e derivações autossegmentais são sancionadas por princípios

gerais e não por regras gramaticais ordenadas como requerido no modelo gerativo

(COLEMAN; LOCAL, 1989). Assim, além da condição de boa formação proposta

por Goldsmith (1976), há mais dois princípios básicos que regulam o funcionamento

da derivação fonológica dentro da proposta autossegmental: (i) Não Cruzamento de

Linhas de Associação e (ii) Contorno Obrigatório.8

7 Well-formedness Condition

(1) All vowels are associated with at least one tone.

(2) All tones are associated with at least one vowel.

(3) Association lines do not cross.
8 Há, ainda, o Princípio de Restrição de Ligação, o qual restringe a aplicação de uma regra à forma que nela é

representada (HAYES , 1989). A seguir, definiremos cada uma dessas restrições, começando pelo Princípio de Não

Cruzamento exposto em (3).
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(3) Princípio de Não Cruzamento - No-Crossing Constraint (ncc): linhas

de associação não podem ser cruzadas.

Conforme o princípio em (3), o espraiamento de traços e nós, que representam

classes de sons, é limitado, sendo permitido desde que não haja cruzamento de

linhas. No pstp, uma consoante nasal em onset silábico pode espraiar o traço de

nasalidade para a vogal baixa [a] desde que esta esteja na sílaba tônica e na sílaba

vizinha (cf. seção 5.2). Esse processo é representado em (4) (a), em que o traço

[nasal] é espraiado para a vogal [a] da sílaba anterior, permitindo que /kama/ seja

realizado como ["k5̃.ma].

(4)

a. k

r

x

a

r

x

m

r

[+nas]

a

r

x

b. *k

r

x

a

r

x

l

r

x

m

r

[+nas]

a

r

x

De modo distinto, ao observarmos a representação em (4), constatamos que o

processo não é aplicado à vogal /a/ da primeira sílaba de /kalma/, apesar de tal

vogal estar em uma sílaba tônica vizinha a /m/, pois a coda /l/ bloqueia o processo

como em em (4) (b). Dessa forma, *["k5̃l.ma] não é uma forma atestada no pstp,

ou no pb e no pe, uma vez que, corroborando o princípio em (3), não deve haver

cruzamento de linhas de associação no momento de compartilhamento de traços. A

nasalidade de /m/ só atingiria a vogal-alvo, caso [nasal] estivesse associado à raiz

segmental interveniente, alterando a especificação [lateral] da coda que, realizada

como uma coda nasal, poderia nasalizar o segmento vocálico tautossilábico.

O Princípio do Contorno obrigatório, por sua vez, é estabelecido por Goldsmith

(1976) para solucionar conflitos tonais, e, posteriormente, é estendido aos segmentos

por McCarthy (1986), podendo ser conferido em (5).

(5) Princípio do Contorno obrigatório - Obligatory Contour Principle

(ocp): elementos idênticos adjacentes são proibidos.
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O fenômeno de não ocorrência de sons idênticos, dentro de um mesmo domínio,

foi descrito, primeiramente, por Leben (1973),9 no entanto, o ocp foi formalizado

apenas com o estabelecimento da Fonologia Autossegmental, quando Goldsmith

(1976) evidencia a impossibilidade de ocorrência de dois tons adjacentes em um

nível suprassegmental (GOLDSMITH, 1976).

A restrição em (5), por sua vez, foi formulada por McCarthy (1986) e amplia

a proposta de Goldsmith (1976), defendendo a aplicabilidade do ocp a segmentos

idênticos, os quais podem ser adjacentes em um determinado tier. A esse respeito,

processos como a degeminação corresponderia a um dos efeitos do ocp, porquanto

a sequência de duas vogais ou consoantes iguais é proibida em algumas línguas

(HORA; VOGELEY, 2017).

Bandeira (2017) demonstra a ação do ocp ao analisar o apagamento do rótico

em coda no santome, no lung’Ie e no angolar. De acordo com a autora, comparati-

vamente ao protocrioulo do Golfo da Guiné, que apresentava *r como possibilidade

de preenchimento de coda, o santome, o lung’Ie e o angolar exibem apagamento do

protofonema quando a consoante no onset seguinte (C) é especificada com o traço

[coronal] como exemplificado por (6) (BANDEIRA, 2017, p. 331).

(6)

coda

=

*r

Ponto-C

[coronal]

onset

|

C

Ponto-C

[coronal]

Em (6), o ocp é ativado diante do encontro de dois segmentos coronais, um

na coda, outro no onset, culminando no apagamento do primeiro segmento. Caso

9 Leben (1973), analisando a língua mende, afirma que, na forma subjacente, não é possível identificar padrões de

tons idênticos. Logo, a sequência de tons altos ou baixos é perceptível apenas na superfície, sendo decorrente de

regras de mapeamento que envolvem espraiamento de tons.



geometria de traços 36

tal princípio não seja ativado, isto é, a consoante seguinte a *r seja [labial] ou

[dorsal], outros processos ocorrem, como o lambdacismo, comprovando que o apa-

gamento é condicionado pelo ocp (BANDEIRA, 2017). É importante ressaltar que o

ocp não corresponde a uma restrição universalmente obrigatória, na medida em que

há línguas que apresentam padrões que podem violar esse princípio (BANDEIRA,

2017). O apagamento de *r na especiação das línguas crioulas do Golfo da Guiné

ilustra bem essa opcionalidade, posto que línguas como o português permitem a

adjacência entre dois segmentos [coronal] sem culminar em apagamento.

A Fonologia Autossegmental, ao longo dos anos, permitiu não somente o trato

com agrupamento de segmentos que correspondem a uma unidade na aplicação de

regras, aperfeiçoando o conceito gerativo de classe natural, como também propôs

a independência dos autossegmentos, explanando, por exemplo, processos que en-

volvem o espraiamento de traços (CLEMENTS, 1985). Por essas e muitas outras

razões, a abordagem autossegmental configura, atualmente, um modelo teórico que

auxilia e sustenta o estudo de fenômenos que remetem à interação entre os segmentos

que compõem o sistema sonoro das línguas do mundo, sendo, por isso, amplamente

empregado nos estudos fonológicos, e em outras áreas como na aquisição da lingua-

gem e no estudo de desvios de fala (HORA; VOGELEY, 2017).

A seguir, na seção 2.2, abordaremos a Geometria de Traços, a qual, respeitando

a organização hierárquica proposta pelo modelo autossegmental, vale-se de uma

estrutura arbórea para representar a naturalidade de aplicação das regras propostas

pela Fonologia Autossegmental.

2.2 Geometria de Traços

A Geometria de Traços, de acordo com Clements (1985), é um modelo organi-

zacional que, fundamentado nos pressupostos da Fonologia Autossegmental, busca

representar a estrutura hierárquica dos traços que compõem os fonemas. Esse mo-

delo é definido a partir da análise de processos fonológicos que revelam a indepen-

dência de certos traços em relação a outros e, por isso, para a Geometria de Traços,

os traços individuais são organizados hierarquicamente sobre nódulos ou nós, como
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indicado em (7) para as consoantes e em (8) para as vogais (CLEMENTS; HUME,

1995).

(7)

X

r

laríngeo

[constrito] [aspirado] [vozeado]

[lateral] [nasal] Cavidade Oral

PC

[labial] [coronal]

[anterior] [distribuído]

[dorsal]

[contínuo]

[aproximante][soante][-vocoide]

(8)

X

r

laríngeo

[constrito] [aspirado] [vozeado]

[lateral] [nasal] Cavidade Oral

PC

Vocálico

PV

[labial] [coronal]

[- anterior]

[dorsal]

Abertura

[ab 1] [ab 2] [ab 3]

[contínuo]

[+aproximante][+soante][+vocoide]

As estruturas em (7) e em (8) equivalem, respectivamente, às representações

arbóreas dos segmentos consonantais e vocálicos e foram estabelecidas a partir do
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modelo de Clements e Hume (1995). Esse tipo de representação foi reformulada

em diferentes momentos, sendo comum observarmos divergências em relação aos

traços terminais que compõem a geometria como o nó supralaríngeo e de modo de

articulação, presentes em algumas representações (cf. CLEMENTS, 1985; SAGEY,

1986; McCARTHY, 1988; ODDEN, 1991; CLEMENTS; HUME, 1995).

Uma crítica atribuída à geometria de traços é, justamente, o fato de não haver

uma geometria universal. A esse respeito, trabalhos pautados nessa teoria fono-

lógica demonstram que as línguas naturais diferem em relação à representação de

traços, demandando uma geometria diversa para línguas distintas (D’ANGELIS,

1998). A despeito dessa questão, adotamos a geometria de traços como proposta de

descrição dos segmentos e dos fenômenos do pstp por sua capacidade de explanação

da estrutura fonológica em um nível abstrato, ao mesmo tempo que relaciona tal

estrutura mais abstrata a uma interpretação fonética (CLEMENTS; HUME, 1995),

característica que amplia seu poder descritivo dentro da abordagem metodológica

da fonologia de laboratório adotada nessa tese.10

Ademais, embora haja modificações de algumas propostas em relação a outras,

todas assumem que as geometrias devem conter, pelo menos, um nó de raiz domi-

nando um nó de ponto e um nó laringal, sendo o ordenamento de tais nódulos um

reflexo do aparato da fala humana, o qual é componencial e envolve a coordenação

de gestos articulatórios simultâneos e sobrepostos (CLEMENTS, 1985). Nesta tese,

assumimos o modelo proposto por Clements e Hume (1995) porque, além de preen-

cher o critério proposto por McCarthy (1988) de combinação entre a representação

proposta e as operações e restrições observadas nos processos de línguas naturais,

é uma representação que consegue explanar os processos investigados neste estudo.

Além disso, a geometria proposta por Clements e Hume (1995) já foi utilizada em

outros trabalhos que analisam o sistema fonológico de outras variedades do portu-

guês (QUEDNAU, 1993; MATEUS; D’ANDRADE, 2000), fato que pode possibilitar

análises comparativas. Discutiremos, a seguir, a existência de cada nódulo dentro

10 É interessante, todavia, que em trabalhos futuros o sistema fonológico das variedades de stp possa ser analisado

tendo em vista teorias de traço mais recentes (DRESHER, 2009, 2018), ou mesmo mediante teorias como a otimidade

que avaliam o mapeamento entre input e output com base em restrições e possibilidade de violações e ranqueamento

(KAGER, 1999; McCARTHY, 2008).
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da estrutura arbórea da Geometria de Traços, bem como apresentaremos os traços

contidos em cada nódulo, explicitando a relação de dominância estabelecida dentro

de tal representação.

Nas geometrias em (7) e em (8), verificamos que os nós de classe são dominados

por um nó de raiz (r) que está diretamente ligado à camada CV (CLEMENTS; KEY-

SER, 1983), ou, em termos autossegmentais, à camada X (GOLDSMITH, 1990), tier

correspondente à unidade temporal dos segmentos. O nó de raiz é representado pe-

los traços [soante], [aproximante] e [vocoide], chamados traços maiores, e domina um

nó laringal e um nó de ponto, onde estão contidos nós de classe e um conjunto de

traços terminais. Por exercer domínio sobre os demais nódulos em tiers mais baixos

da hierarquia, o nó de raiz permite que todos os traços de um determinado fonema

possam funcionar como uma unidade simples em diferentes processos como em as-

similações totais ou em apagamentos e inserções de segmentos (MATZENAUER,

1996).

O nó laringal, por sua vez, diz respeito às articulações laringais, abarcando,

portanto, os traços que são produzidos a partir desse articulador. Embora o nó

laringal, universalmente, inclua os traços [constrito], [aspirado] e [vozeado], o [voze-

ado] é o único traço ativo no português, sendo responsável por estabelecer a oposição

entre os segmentos [- soante]. Os traços supralaringais, por outro lado, englobam

os traços de modo [nasal] e [lateral], diretamente associados ao nó de raiz, bem

como os traços da cavidade oral, os quais compreendem o ponto de articulação das

consoantes (PC) e das vogais (PV).

Nas geometrias em (7) e em (8), assumimos a proposta de Clements (1991;

1995) que caracteriza os pontos de articulação das consoantes e vogais através de

traços em comum. Tal abordagem provém do fato de que as vogais interagem com

outras vogais, e também relacionam-se com consoantes adjacentes (CLEMENTS,

1989), evento que corrobora um tratamento unificado, no qual admitimos a possi-

bilidade de que vogais e consoantes se comportem como uma unidade em diferentes

processos fonológicos (SAGEY, 1986; CLEMENTS, 1989, 1991; QUEDNAU, 1993).

Desse modo, [labial] diz respeito aos segmentos que têm os lábios como articulado-

res ativos, [coronal] aos segmentos realizados pela lâmina e pela ponta da língua,
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palatais e alveolares, respectivamente, e [dorsal] aos segmentos produzidos pelo

dorso da língua, sejam estes consoantes ou vogais.

De acordo com algumas representações, dentro da Geometria de Traços, esses

nós podem dominar, ainda, alguns traços terminais (MATEUS; D’ANDRAE, 2000).

Mateus e D’Andrade (2000), pautados na proposta de Clements e Hume (1995),

assumem que [labial] domina o traço [arredondado], o [coronal] o traço [anterior]

e o [dorsal] o traço [recuado]. Além disso, para os autores, o nó de abertura,

característico aos segmentos vocálicos, domina os traços [alto] e [baixo] e não [aberto

1], [aberto 2] e [aberto 3] como especificado na estrutura em (8). Para Mateus e

D’Andrade (2000), [alto] e [baixo] são adotados como traços terminais do nó de

abertura, pois:

os processos fonológicos do português não sustentam o uso de [aberto 1, 2, ...]

no lugar de [alto] e [baixo] e, por isso, manteremos os traços tradicionais [alto]

e [baixo], os quais não somente identificam, de modo adequado, os segmentos

vocálicos de ambas as variedades, como também tornam possível a classificação

de sistemas vocálicos a partir de diferentes graus de abertura (MATEUS;

D’ANDRADE, 2000, p. 29).11

Neste trabalho, adotamos uma representação do nó de abertura distinta a essa

proposta por Mateus e D’Andrade (2000), pois tais traços mantêm um problema

de oposição, ponto de controvérsias já em modelos teóricos mais antigos como na

fonologia gerativa. A adoção dos traços [alto] e [baixo] permite, por exemplo, que

vogais médias como [e] e [o] sejam definidas como [- alto, - baixo], uma especificação

ilógica se concebermos os traços como reflexo dos movimentos articulatórios envolvi-

dos na produção das vogais.12 Dessa maneira, para análise dos processos fonológicos

vocálicos no pst e no pp, adotamos três traços de abertura distintos: [aberto 1],

11 “Portuguese phonological processes do not warrant [open 1, 2, ...] instead of [high] and [low], and so we keep the

traditional [high] and [low] features, that adequately identify vocalic segments in both varieties, and also make it

possible to classify vocalic systems with different degress of height” (MATEUS; D’ANDRADE, 2000, p. 29).
12 Os autores buscam solucionar essa questão por meio de uma abordagem que admite subespecificação dos traços,

em que o oposto de um determinado traço [+] não é, necessariamente, sua contraparte [-], mas sua ausência. Nesse

sentido, em relação aos traços [alto] e [baixo], [i] e [u] seriam as únicas vogais [+ alto], ao passo que [e] e [o], as

únicas vogais [- alto] e, por fim, [E], [O] e [a] [+baixo] (MATEUS; D’ANDRADE, 2000, p. 33).
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[aberto 2] e [aberto 3], como pode ser conferido na geometria em (8) (WETZELS,

1991, 1992).

Na geometria em (8), o nó vocálico domina os traços de ponto de abertura

das vogais, caracterizando os traços vocálicos como uma unidade funcional (MAT-

ZENAUER, 1996). O agrupamento dos traços do ponto de abertura das vogais

no nó vocálico permite o espraiamento de todos esses traços através de consoantes

plenas simples, na medida em que estas não possuem nó vocálico, sendo, por isso,

transparentes a processos assimilatórios entre vogais. De acordo com a proposta de

Clements (1989; 1991), as vogais são especificadas a partir de um nó de abertura, o

qual ao receber os valores escalares de [aberto 1], [aberto 2] e [aberto 3] — associados

à altura da mandíbula na produção da vogal —, não suscitam o mesmo problema

de oposição que [alto] e [baixo] como na abordagem de Mateus e D’Andrade (2000).

Além disso, ao adotarmos valores escalares para caracterizar o sistema vocálico do

português, explanamos fenômenos como o alçamento vocálico operando apenas com

o desligamento de traços ou mesmo com a mudança de especificação dos mesmos

(cf. WETZELS, 1992; 2011).

Na Geometria de Traços, assim como na Fonologia Autossegmental, são de-

nominados como nós de classe os nódulos que controlam alguns agrupamentos de

traços, como o nó laríngeo e todos os nós supralaríngeos com exceção dos traços

terminais. Esse agrupamento é sustentado pelo comportamento independente dos

nós de classe, que agem de maneira idêntica aos traços individuais em regras fonoló-

gicas. Assim sendo, os nós de classe podem engatilhar ou serem alvos de fenômenos

fonológicos, indicando que um grupo de traços, e não apenas um traço isolado, pode

estar envolvido em diferentes processos (cf. QUEDNAU, 1993; BANDEIRA, 2017).

A hipótese que subjaz o modelo organizacional da Geometria de Traços é a

possibilidade de combinação de diferentes nódulos por meio de linhas de associ-

ação, os quais, quando agrupados, estabelecem níveis mais altos que podem ser

acionados em diferentes processos sonoros, como no apagamento e no espraiamento

de traços, ou podem agir como elementos opacos à aplicação de outros fenômenos

(CLEMENTS, 1985). Dessa forma, independentemente da representação adotada,
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a estrutura arbórea que caracteriza a Geometria de Traços é justificada pela facili-

dade em expressar a naturalidade dos processos fonológicos que ocorrem nas línguas

do mundo, atendendo sempre ao princípio de que tais regras devem constituir uma

única operação (MATZENAUER, 1996).

Por aderir os pressupostos da Fonologia Autossegmental, na representação

formal proposta pela Geometria de Traços, a bijectividade não corresponde a um

princípio e, por isso, é possível conceber a associação de um traço, ou de um nó de

classe, entre dois segmentos distintos em uma geometria. Em línguas como o lung’Ie,

por exemplo, é comum que uma consoante nasal em coda, quando realizada, assimile

o ponto de articulação da consoante seguinte. Assim, se a consoante subsequente

corresponde a um segmento [dorsal], como [g] em /loNgo/ ‘longo’, a nasal será

realizada também como [dorsal] [N] em ["lõN.go] (AGOSTINHO, 2015, p. 35). Esse

processo é esquematizado em (9), geometria que representa a assimilação do ponto

de articulação [dorsal] de /k/ por /N/.

(9)

N C

Ponto-C

[dorsal]

Além de rejeitar a bijectividade, assim como na Fonologia Autossegmental,

a Geometria de Traços não estipula como conceito necessário para caracterização

segmental a binaridade dos traços, sendo permitido traços monovalentes. Dessa

forma, a diferença entre segmentos pode ser estabelecida mediante a presença ou

ausência de um traço, como [+ anterior] e [- anterior], ou mesmo de forma monova-

lente, apenas pela especificação de um traço em oposição a outro traço da mesma

natureza como, por exemplo, entre o contraste de [labial], [dorsal] e [coronal],

ou através da oposição à ausência de traço como ocorre com os fonemas [nasal]

em contraste à privação de especificação desse traço em algumas línguas (MATZE-

NAUER; MIRANDA, 2017).
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Em síntese, como indicado nesta seção, a Geometria de Traços é um modelo

representacional elaborado a partir da independência dos traços evidenciada por di-

ferentes processos fonológicos. Para essa teoria, os traços que compõem os segmen-

tos: (i) estão organizados em diferentes tiers dentro de uma hierarquia; (ii) podem

ser binários ou monovalentes; (iii) podem ser apagados e espraiados isoladamente

ou de forma unificada enquanto classe natural e (iv) quando submetidos a regras

fonológicas constituem uma única operação. Essa visão autossegmental incorporada

a um modelo representacional, como proposto pela Geometria de Traços, permitiu

o tratamento formal dos traços de maneira solidária e independente, enriquecendo

a discussão em torno das subpartes dos fonemas e permitindo a formalização de

inúmeras regras fonológicas de maneira natural.

Isso posto, na seção 2.3, discutiremos alguns aspectos da Fonologia Prosó-

dica, modelo teórico também enquadrado dentro desse paradigma organizacional

hierárquico não-linear, entretanto cujo foco recai sobre níveis acima do segmento.

Assim sendo, apresentaremos os principais pressupostos que sustentam tal teoria,

ressaltando a relevância dos constituintes fonológicos para compreensão de alguns

fenômenos segmentais como o apagamento segmental e o sândi vocálico, processos

examinados nesta tese.

2.3 Fonologia Prosódica

A Fonologia Prosódica (fp) compreende que a fala é organizada em constituin-

tes prosódicos universais, cuja formação pode relacionar-se a outros componentes da

gramática, como o sintático, o morfológico e o semântico (SELKIRK, 1984; NES-

POR; VOGEL, 2007). Por estarem hierarquicamente estruturados, os constituintes

prosódicos, a exemplo dos constituintes sintático e morfológico, correspondem a uni-

dades linguísticas complexas, formadas por dois ou mais membros, que apresentam

relação de dominância entre si, pois todo constituinte, fonológico ou não, pressupõe

um cabeça e um ou mais dominados (BISOL, 1996, p. 229). Embora a composição

dos constituintes prosódicos possa valer-se de informações gramaticais de natureza

não fonológica, a fp assume que essa interface não é isomórfica e, por isso, não há
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sempre correspondência entre os constituintes prosódicos e os demais constituintes

da gramática, na medida em que estes funcionam de acordo com regras e princípios

próprios (NESPOR; VOGEL, 2007).

De acordo com esse modelo teórico, a natureza e organização dos constituintes

prosódicos são comprovadas mediante uma série de processos fonológicos que apre-

sentam tais constituintes como domínio de aplicação (NESPOR; VOGEL, 2007;

VIGÁRIO, 2010). Esse é o caso da regra de vozeamento das oclusivas em grego,

a qual é aplicada toda vez que o contexto segmental é encontrado dentro de uma

palavra fonológica, mas não fora desse domínio, atestando, assim, a relevância de tal

constituinte prosódico nessa língua (NESPOR; VOGEL, 2007). No pb, como será

discutido adiante, Abaurre (1996) argumenta a favor da importância do domínio da

frase fonológica em tal variedade, pois a proeminência de tal constituinte é capaz de

bloquear ou permitir a implementação de processos como a elisão e a degeminação

no pb.

Os processos fonológicos configuram, por um lado, evidências para a relevância

de um constituinte prosódico X em uma determinada língua, entretanto, a ausência

de tal indício, por outro lado, não implica, necessariamente, a ausência de tal do-

mínio na língua, tampouco constitui um problema para a teoria (VIGÁRIO, 2010).

Logo, a carência de regras fonológicas cujo domínio de aplicação remeta a um cons-

tituinte prosódico particular pode apenas indicar que o papel de tal domínio é ainda

desconhecido, não sendo essa ausência capaz de destituir a relevância de um deter-

minado constituinte prosódico no sistema fonológico geral de uma língua (NESPOR;

VOGEL, 2007).

Há duas abordagens que visam explanar qual é a informação sintática per-

tinente ao mapeamento entre fonologia e sintaxe na Fonologia Prosódica: uma

baseada em limites, end-based (SELKIRK, 1984), e a outra nas relações entre os

constituintes, relation-based (NESPOR; VOGEL, 2007; HAYES, 1989). A primeira

abordagem propõe que a interface entre as estruturas sintática e prosódica seja de-

finida pelos limites dos constituintes sintáticos e, portanto, a fonologia deve acessar

informações sobre fronteiras de constituintes sintáticos do tipo XP para determinar
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os domínios prosódicos. A segunda proposta, por outro lado, assume que os consti-

tuintes prosódicos são organizados por meio do acesso à informação sobre a relação

núcleo-complemento entre os constituintes sintáticos.

De acordo com Tenani (2002), os trabalhos norteados pela Fonologia Prosó-

dica são realizados conforme ambas as abordagens e não há um consenso que defina

qual a proposta ideal. Isso ocorre, conforme a autora, porque enquanto alguns fenô-

menos em determinadas línguas constituem argumentos a favor de uma abordagem,

fenômenos distintos, em outras línguas, evidenciam o oposto (TENANI, 2002). No

entanto, a despeito dessa divergência existente, tanto a proposta end-based quanto

a relation-based pressupõem que o mapeamento sintático-fonológico fornece uma re-

presentação prosódica em hierarquia de constituintes, os quais seguem os princípios

de boa formação, postulados na Strict Layer Hypothesis (slh) (SELKIRK, 1984),

princípios 1 e 2, e expandidos por Nespor e Vogel (2007) nos princípios 3 e 4:13

Princípio 1 - Uma dada unidade não terminal da hierarquia prosódica, XP,

é composta por uma ou mais unidades da categoria imediatamente inferior,

XP-1.

Princípio 2 - Uma unidade de um dado nível da hierarquia está exaustiva-

mente contida na unidade imediatamente superior, da qual ela faz parte.

Princípio 3 - As estruturas hierárquicas da fonologia prosódica são de rami-

ficação n-ária.

Princípio 4 - A relação de proeminência relativa definida por nós irmãos é

tal que a um nó é atribuído o valor de ‘forte’ (s – strong) e a todos os outros

é atribuído o valor de fraco (w – weak) (NESPOR; VOGEL, 2007, p. 7)

Nesta tese, adotamos a proposta relation-based e a hierarquia de constituintes

13 Principle 1 - A given nonterminal unit of the prosodic hierarchy, XP , is composed of one or more units of the

immediately lower category, XP-1.

Principle 2 - A unit of a given level of the hierarchy is exhaustively contained in the superordinate unit of which

it is a part.

Principle 3 - The hierarchical structures of prosodic phonology are n-ary branching.

Principle 4 - The relative prominence relation defined for sister nodes is such that one node is assigned the value

strong (s) and all the other nodes are assigned the value weak (w). (NESPOR; VOGEL, 2007, p. 7).
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prosódicos de Nespor e Vogel (2007 [1986]), haja vista que em trabalhos dedica-

dos à descrição e análise prosódica de diferentes variedades do português (FROTA,

1998; TENANI, 2002; SANTOS, 2015), inclusive do pst (SANTOS; CRHISTOFO-

LETTI, 2012; BALDUINO; BANDEIRA; FREITAS, 2017; BRAGA, 2018; SAN-

TOS; BRAGA, 2018), esta é a abordagem mais eficaz para os fenômenos prosódicos

e fonológicos atestados em diversas variedades do português, sendo, além disso, uma

abordagem que se justifica para efeitos de comparação com o pb e o pe

Sendo assim, assumimos uma hierarquia de constituintes prosódicos formada

por sete níveis: sílaba (σ), pé métrico (Σ), palavra fonológica/prosódica (ω), grupo

clítico (gc), frase fonológica (ϕ), sintagma/frase entoacional (ip) e enunciado fono-

lógico (u), ordem estabelecida partindo do nível mais baixo ao mais alto. A repre-

sentação arbórea da hierarquia prosódica, segundo Nespor e Vogel (1986), pode ser

conferida em (10).

(10)

u

ip

ϕ

gc

ω

Σ

σ(σ)

(Σ)

(ω)

(gc)

(ϕ)

(ip)

Como pode ser conferido em (10), os constituintes prosódicos estão dispostos

de forma hierárquica e atendem aos requisitos dos princípios de 1 a 4, formando-

se, conforme Nespor e Vogel (2007 [1986]) pela regra universal exposta em (11)

(NESPOR; VOGEL, 2007, p. 7).
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(11) Incorpore em uma estrutura n-ária Xp todos os Xp-1 inclusos em uma cadeia

delimitada pelo domínio de Xp.14

Na regra (11), Xp corresponde a um determinado constituinte da hierarquia

prosódica, enquanto Xp-1 equivale ao constituinte imediatamente inferior da hierar-

quia. Desse modo, observamos que em (10), os constituintes prosódicos são formados

a partir de projeções de uma unidade da categoria imediatamente mais baixa, sendo

proibido que um constituinte de um nível mais baixo domine um constituinte mais

alto, e que um constituinte de um determinado nível domine um constituinte de

mesmo nível (princípio 1). Como resultado, cada unidade está contida na unidade

imediatamente superior (princípio 2) e apresenta uma relação de proeminência, na

qual é atribuído o valor forte a um nó e a todos os outros o valor fraco (princípio 4).

Na hierarquia em (10), o nó fraco está representado entre parênteses, ao passo

que o nó forte, ou cabeça, é projetado em uma categoria mais alta. No geral,

em línguas que possuem recursividade à direita, como o português, “atesta-se que

o constituinte associado à borda direita do domínio prosódico no lado recursivo da

sentença tenha maior proeminência, sendo denominado como ‘cabeça’ desse domínio

prosódico” (BRAGA, 2018, p. 34). Por fim, é importante ressaltar que, embora os

constituintes estejam representados de forma binária em (10), há a possibilidade de

construções n-árias (princípio 3). Isso ocorre, por exemplo, na palavra namorado,

em que há uma ramificação quaternária do constituinte silábico — [na.mo."Ra.dU]

—, em que temos quatro sílabas contidas em dois pés: (na.mo)Σ (Ra.dU)Σ.

A proposta de hierarquia prosódica apresentada em (10) tem sido usada para

explanar uma série de fenômenos linguísticos, no entanto, em decorrência da difi-

culdade em analisar estruturas relacionadas à palavra fonológica e ao grupo clítico,

sugestões de modificação da proposta original têm surgido (ITO; MESTER, 2006;

NESPOR; VOGEL, 2007; VIGÁRIO, 2010). A questão, frequentemente, recai na

atribuição do estatuto de palavra fonológica aos clíticos e prefixos que formam o

grupo clítico. Esse estatuto é atribuído tendo em vista a (slh), posto que tal

princípio pressupõe que um constituinte deve dominar apenas os constituintes do

14 “Join into an n-ary branching Xp all Xp-1 included in a string delimitaded by the definition of the domain of

Xp.” (NESPOR; VOGEL, 2007, p. 7)
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domínio prosódico inferior e, por isso, clíticos e prefixos são interpretados como pa-

lavra fonológica sem ao menos compartilhar as mesmas propriedades de uma palavra

prosódica típica, como, por exemplo, serem elementos que portam acento lexical.

Nespor e Vogel (2007), no prefácio da segunda edição de Prosodic Phonology,

abarcam essa questão e assumem que a alternativa mais adequada para lidar com o

problema é o enfraquecimento da slh, admitindo, assim, a possibilidade de que um

determinado constituinte pule níveis e domine um elemento de um nível mais baixo

na hierarquia prosódica, o qual não é, necessariamente, o elemento imediatamente

inferior. De modo a não enfraquecer o poder explicativo da proposta original, as

autoras restringem a violação da slh ao grupo clítico, elegendo-o como único consti-

tuinte capaz de pular níveis e dominar diretamente as sílabas a despeito da palavra

fonológica (NESPOR; VOGEL, 2007).

Outra proposta que visa explanar tal questão admite a existência de estruturas

recursivas. Conforme trabalhos como os de Schwindt (2001) e Vigário (2003), o

comportamento prosódico de alguns clíticos, prefixos e compostos são explicados

por meio da recursividade, assumindo, por exemplo, que uma palavra fonológica

seja dominada por outra palavra fonológica (SCHWINDT, 2001; VIGÁRIO, 2003).

Há ainda uma terceira proposta, que defende a substituição do grupo clítico pelo

Grupo de Palavra Prosódica (pwg), justificada, por exemplo, por processos como a

elisão em pe (VIGÁRIO, 2010).

Nessa variedade, a elisão é implementada em sintagmas nominais como

grand[a]rea, em que grande qualifica área, porém é bloqueada no composto grande

área *grand[a]rea, que denota uma parte específica do campo de futebol (VIGÁRIO,

2010, p. 500). Considerando que ambos os casos apresentam o mesmo contexto seg-

mental, compartilham o mesmo acento lexical, são estruturados igualmente dentro

de uma frase fonológica e possuem a proeminência desse domínio na mesma sílaba,

tais fatores não são capazes de justificar a diferença de comportamento entre tais

elementos.

Isso posto e assumindo o pwg como constituinte da hierarquia prosódica, para

Vigário (2010), a implementação e o bloqueio da elisão podem ser explanados em

decorrência da estruturação e proeminência da pwg, dado que, enquanto o sintagma
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grande área corresponde a dois pwg, [grande]pwg [área]pwg, o composto diz respeito

apenas a um: [grande área]pwg. Logo, o nível de proeminência em pwg permite a

elisão, já o agrupamento de duas palavras fonológicas em um mesmo pwg impede

o fenômeno (VIGÁRIO, 2010).

Nesta pesquisa, consideramos os domínios sílaba (σ), palavra fonológica (ω),

frase fonológica (ϕ) e sintagma entoacional (ip) para a análise dos fenômenos aqui

abarcados. Esses domínios foram eleitos como loci de ocorrências dos processos

de neutralização, apagamento e inserção de segmentos, vocalização e sândi vocá-

lico, pois, além de relevantes em trabalhos dedicados ao pb e ao pe (BISOL, 1999;

FROTA 2000; TENANI, 2002; 2007; VIGÁRIO, 2003), também são importantes

para os fenômenos relatados no pstp.

A menor categoria prosódica é a sílaba e a ela dedicamos a seção 2.4, na qual

expomos algumas teorias voltadas à elucidação de seu papel no componente fono-

lógico, bem como à discussão de sua constituição interna. Para a formação dos

demais domínios prosódicos supracitados, seguiremos, a exemplo de Braga (2018),

os algoritmos de formação propostos por Vigário (2003) e Frota (2000), adaptados

de Nespor e Vogel (2007 [1986]) para análise do pe. A opção por empregar tais

algoritmos possibilitou a formulação de sentenças que puderam testar algumas pre-

visões de tais algoritmos para o pstp. Além disso, a manutenção de tais algoritmos

permite comparações entre os estudos anteriores dedicados a diferentes variedades

como o pb (TENANI, 2002) e o pst (BRAGA, 2018). A seguir, delimitamos a

formação do algoritmo de palavra fonológica.

Palavra Fonológica

a. Uma palavra fonológica mínima possui um único acento primário (lexical).

b. Uma unidade carregando acento lexical deve ser incluída em uma palavra

fonológica mínima.

Palavra fonológica mínima: uma palavra fonológica que domina o nível

prosódico imediatamente inferior (isto é, o pé métrico) (VIGÁRIO, 2003, p.

263).15

15 - A minimal prosodic word has one and only one (word) primary stress.
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No pstp, processos que fazem referência à palavra fonológica (ω) caracterizam

esse domínio em tais variedades. Esse é o caso na nasalização vocálica, atestada

regressivamente apenas dentro de uma ω, mas não em sua fronteira (cf. seção 5.2),

como indicado em (12).

(12) a. [ "k5̃.m5 ] ω

b. [ maracujá ] ω [ maduro ] ω, * [ maracu["Z5̃] ]ω

c. [ trabalha ] ω [ muito ] ω, *[ traba[lj5̃] ]ω

No que tange à fronteira de ω, notamos, a exemplo de Tenani (2002) para o

pb, que uma fricativa em coda assimila o traço de sonoridade do segmento soante

que a segue entre palavras (12) (a), sendo o vozeamento, no entanto, bloqueado

diante do alongamento da consoante fricativa observado no discurso (12) (b). Essa

seria, portanto, uma evidência para a fronteira da palavra fonológica no pstp.

(13) a. [ escola[Z] ] ω [ distantes ] ω

b. [ depoi[S]:::: ] ω [ nesse ] ω [ momento ] ω

Com base nos algoritmos de construção de constituintes prosódicos propos-

tos por Nespor e Vogel (1986), também consideramos, como condição mínima para

o estabelecimento de uma ω, o acento primário (VIGÁRIO, 2003; BISOL, 2004).

Quanto ao tamanho da palavra fonológica, é possível verificar, entretanto, que nem

sempre há isomorfia entre os componentes fonológicos e morfológicos da gramática

no pstp, como discutiremos na seção 5.1. Semelhantemente ao pb, as varieda-

des de stp examinadas apresentam prefixos que ora comportam-se como palavras

fonológicas independentes, ora são incorporados dentro da palavra (SCHWINDT,

2001).

(14) a. [ pr[E] ] ω [[i]scola] ω

b. [ aut[U] ] ω [ avaliação ] ω

c. [ d[e]slocar ] ω

- A unit bearing word stress must be included within a minimal prosodic word.

Minimal prosodic word: a prosodic word that immediately dominates the next lower prosodic level (i.e. the foot)

(VIGÁRIO, 2003, p. 263)
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Em (14), o prefixo des-, em (14) (c), é submetido à regra de neutralização

da pretônica, e, portanto, é realizado como uma vogal média-alta dentro da pala-

vra fonológica. Já o prefixo pre-, em (14) (a), por portar acento, constitui uma

palavra fonológica independente e, por isso, não é neutralizada *[pRe], sendo, inva-

riavelmente, realizada como [E]. Além do mais, a vogal média pretônica de escola

[iS."kO.l5] é alçada, fenômeno que atinge vogais átonas dentro de ω e, portanto, a

caracteriza, também, como uma palavra fonológica. Esse mesmo fenômeno é visto,

por fim, no prefixo auto-, em (14) (b), que não somente tem a átona [o] alçada a

[U], fenômeno característico à fronteira de ω (cf. seção 5.1.1), como também não

sofre harmonia vocálica (cf. seção 5.1.2), como em *aut[O], a despeito de a vogal

seguinte ser uma baixa [a]. Caso auto-, assim como des-, compusessem apenas uma

palavra fonológica, a harmonia vocálica, identificada no domínio de ω, poderia ser

implementada.

No pstp, ω deve, dessa forma, portar apenas uma sílaba proeminente em

relação às outras sílabas e ser o domínio de aplicação de regras fonológicas, como a

nasalização, vozeamento da fricativa em coda e neutralizações vocálicas em sílabas

átonas. Não discutiremos, nesse momento, a possibilidade de prosodização das

unidades morfológicas funcionais e lexicais no pstp (TONELI, 2014), tampouco

exploraremos a relação entre estrutura prosódica e estrutura entoacional em busca

de evidências para os domínios abarcados neste estudo.

A esse respeito, Braga (2018), ao investigar o pst, constata que ω, nessa

variedade, é um domínio prosódico relevante para a associação de eventos tonais

ao contorno entoacional das sentenças declarativas neutras (BRAGA, 2018). Con-

forme a autora, há uma obrigatoriedade de acento tonal (T*) a todas ω de sentenças

neutras do pst. Considerando que T* é um evento tonal associado às sílabas proe-

minentes da cadeia segmental, possuindo, portanto, a mudança de altura tonal como

alvo a sílaba portadora do acento lexical, o estudo de Braga (2018) traz evidências

importantes para a relevância do acento para delimitação da palavra fonológica no

pst.

Discutido o algoritmo de ω, a delimitação da frase fonológica, no pstp, é

apresentada a seguir, conforme estabelecido por Frota (2000) para o português.
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Frase Fonológica

a. Domínio de ϕ: uma cabeça lexical X e todos os elementos em seu lado não

recursivo, que ainda estejam dentro da projeção máxima de X.

b. Reestruturação de ϕ: inclusão opcional, obrigatória ou proibida de um ϕ

ramificado ou não que seja o primeiro complemento de X no ϕ que contém X

(FROTA, 2000, p. 56).16

No pstp, observamos, nos dados, alguns processos fonológicos que têm ϕ como

domínio de aplicação. Esse é o caso da haplologia (TENANI, 2002), caracterizada

pelo apagamento de sílabas adjacentes iguais ou semelhantes de modo independente

ao acento lexical da segunda sílaba, como indicado nos dados em (15).

(15) a. [ azeite ] ϕ [ de palma ] ϕ, azei[ti]palma

b. [ os médicos ] ϕ [ lá ] ϕ [ em Cabo-Verde ] ϕ [ disseram ], lá em Cabo-

Ver[di]sseram

c. [ foi ] ϕ [ muito tempo ] ϕ, foi mui[tem]po

d. [ vizinho ] ϕ [ via eu ] ϕ [ quando tava ] ϕ [ toda coisa ] ϕ [ saída ]ϕ,

quan[ta]va toda coisa saída

Nos dados em (15), o fenômeno é implementado na fronteira do sintagma

fonológico (15) (a - b), mas também pode ser verificado dentro desse domínio, como

indicado em (15) (c) [ mui[tẽ]po ] ϕ e em (15) (d) [ quan[ta]va ] ϕ, sendo a fronteira

de ω relevante aqui também. O mesmo é atestado na ressilabificação do rótico ou

da lateral em coda, identificada dentro de ϕ em (a - b), ou mesmo em sua fronteira

(15) (c) (BALDUINO; VIEIRA, 2020).

(16) a. [ manual escolar ] ϕ, manua[liS]colar

b. [ dar aulas ] ϕ, da[RaU
“
]las

c. [ fazer acontecer] ϕ, faze[Ra]contecer

16 Tradução de Braga (2018). Original:

PhP-domain: a lexical head X and all elements on its non-recursive side, which are still within the maximal

projection of X.

PhP-restructuring: optional, obligatory, or prohibited inclusion of a branching or nonbranching PhP which is

the complement of X into the PhP that contains X (FROTA, 2000, p. 56).
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Na literatura, um fenômeno frequentemente associado às fronteiras de consti-

tuintes é o sândi vocálico externo. No pstp, fenômenos de sândi como a degemi-

nação, elisão e ditongação são recorrentes, como indicado em (17) e examinados na

seção 5.4.

(17) a. [ matabala amarela ] ϕ, mataba[la]marela

b. [ a lâmpada ] ϕ [ ilumina ] ϕ, a lâmpad[i]lumina

c. [ o menino ] ϕ [ ouve ] ϕ, o menin[U
“
o]uve

Os dados indicam que o sândi tem implementação dentro de frases fonológicas

ou entre suas fronteiras no pstp. Tendo em vista, exclusivamente, o pst, Braga

(2018) indica que, quando há sândi dentro do domínio de ϕ em contexto de duas

vogais átonas, a associação de T* ocorre apenas na segunda palavra envolvida, pista

entoacional para o domínio de ϕ. De outro modo, T* associados às duas palavras

envolvidas são evidenciados quando as palavras-alvo estão em ϕ diferentes, sendo o

sândi observado, então, em sua fronteira. No pb, a frase fonológica é um domínio

importante para o sândi, uma vez que sua proeminência pode bloquear ou não o

fenômeno (ABAURRE, 1996). Nesta tese, revisitamos os argumentos de Abaurre

(1996), a partir da análise dos dados do pst e do pp, verificando se o sândi vocálico

externo pode fornecer pistas acerca do domínio de frase fonológica nas variedades

de stp (cf. seção 5.4).

Ainda analisando processos de sândi externo, Braga (2018) nota que, havendo

associação do acento tonal a todas as ω, há, também, associação de T* a todas as

palavras fonológicas cabeças de ϕ. Observando o contorno entoacional de dados de

fala controlada, a autora observa que o acento bitonal L*+H ou o acento monotonal

L* podem estar associados à ω cabeça de ϕ (BRAGA, 2018). Tais associações

são relevantes porque fornecem evidências a respeito da prosodização de ϕ quando

examinados em conjunto com fenômenos da língua.

A autora, além de observar os acentos tonais nucleares e pré-nucleares no

pst, também atesta o acento frasal L-. O tom L- é associado à fronteira de ϕ,

configurando uma das estratégias que o falante do pst utiliza para indicar a fronteira

de um constituinte prosódico maior que palavra prosódica e menor que sintagma
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entoacional (BRAGA, 2018). Entretanto, Braga (2018, p. 78) chama atenção para o

fato de, aparentemente, haver um tamanho “ótimo”, formado por cinco a seis sílabas,

de ϕ não final de ip para a associação de acento frasal à sua fronteira direita.

Por isso, é necessário um estudo mais amplo sobre o acento frasal nas sentenças

neutras do pst – e principalmente do pp, dado que não há estudos prosódicos

voltados exclusivamente à variedade do Príncipe — para que seja possível assumir

a associação de L- à fronteira direita dos sintagmas fonológicos não finais de ip no

pstp (BRAGA, 2018).

Fenômenos como haplologia e a ressilabificação, embora sejam verificados no

domínio e na fronteira de ϕ, também são explanados diante da fronteira de ω. É

interessante, portanto, que a frase fonológica, no pstp, seja examinada, em trabalhos

futuros, diante de fenômenos tais quais a retração de acento (cf. TENANI, 2002).

Isso posto, apresentamos o algoritmo de ip conforme Frota (2000).

Sintagma Entoacional

a. Domínio de ip: (i) todas as ϕ em uma sequência que não esteja estrutural-

mente ligadas à árvore da sentença (i. e. expressões parentéticas, perguntas-

eco, vocativos, etc.); (ii) qualquer sequência remanescente de ϕ adjacentes em

uma sentença raiz; (iii) o domínio de um contorno entoacional, cujas fronteiras

coincidam com as posições em que pausas gramaticais pode ser introduzidas

em um enunciado.

b. Reestruturação de ip: (i) restruturação de um ip básico em ips menores, ou

(ii) restruturação de ips básicos em um ip maior. Fatores que desempenham

um papel na restruturação de ip: comprimento dos constituintes, taxa de elo-

cução e estilo interagem com as restrições sintáticas e semânticas (FROTA,

2000, p. 57).17

17 Tradução de Braga (2018). Original:

IP-domain: (i) all the PhPs in a string that is not structurally attached to the sentence tree (i. e. parenthetical

expressions, tag questions, vocatives, etc); (ii) any remaining sequence of adjacent PhPs in a root sentence; (iii) the

domain of an intonation contour, whose boundaries coincide with the positions in which grammar-related pauses

may be introduced in an utterance.

IP-restructuring: (i) restructuring of one basic IP into shorter IPs, or (ii) restructuring of basic IPs into a larger

IP. Factors that play a role in IP restructuring: length of the constituents, rate of speech, and style interact with

syntactic and semantic restrictions.” (FROTA, 2000, p. 57).
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Em (18) apresentamos alguns exemplos de ip observados nos dados de fala

espontânea do pstp. Para tanto, nos pautamos no algoritmo de Frota (2000) e pos-

tulamos algumas hipóteses com base em fenômenos da língua. Entretanto, é preciso

ressaltar que os aspectos apontados que se relacionam ao ip, nas macrovariedades

de stp, carecem de uma análise fonética que possa, de fato, respaldar as hipóteses

suscitadas nesta pesquisa. Em (18) (a), observamos dois sintagmas entoacionais

independentes, nos quais são observados o agrupamento de ϕ distintos. Do mesmo

modo, em (18) (b), notamos que expressões parentéticas como [ de jeito nenhum ]

ip podem, ainda, constituir um ip, o que fica mais evidente mediante a inserção de

pausa - preenchida ou não. Por fim, fatores como estilo também podem determinar

a formação do sintagma entoacional no pstp, visto que em listas a reestruturação

de ip de forma autônoma à restrição imposta pela estrutura argumental é possível,

como em (18) (c) e (18) (d) - ambos os exemplos estabelecidos mediante pausa.

(18) a. [ [ antes ] ϕ [ de gente ] ϕ [ separar ] ϕ [ os dois ] ϕ ] ip [ [ ele ] ϕ [

deixou ] ϕ [ a miúda grávida ] ϕ ] ip

b. [ família dele e família dela não davam ] ip [ de jeito nenhum ] ip

c. [ a gente faz com côco ] ip [ peixe fumado ] ip [ folha de jiboá ] ip [

tomate ] ip [ sei que fica bem doce ] ip

d. [ limpa chão ] ip [ limpa pó ] ip [ frega quando tá sujo ] ip

O estabelecimento das fronteiras de ip, em geral, é realizado a partir de alguns

indícios fonéticos como (i) pausa; (ii) presença de um tom de fronteira do tipo

ascendente; (iii) mudança de tessitura e (iv) alongamento silábico (que pode ser

verificado na sílaba como um todo ou em algum de seus constituintes) (cf. TENANI,

2002).18 Em relação ao pstp, no entanto, não foi possível analisar diferentes pistas

fonéticas que nos ajudem a compreender as fronteiras de ip. Assim sendo, em

relação ao sândi avaliaremos apenas o contexto de pausa, ressaltando, no entanto,

18 De acordo com Braga (2018), é possível verificar, ainda, a associação entre tons de fronteiras (T%) e a fronteira

de ip finais no pst. Nos dados investigados pela autora, que abarcam sentenças declarativas neutras, todos os tons

de fronteiras observados estavam associados à fronteira direita de ip e correspondiam ao tom baixo L% (BRAGA,

2018).
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a relevância de analisar com mais detalhes o sintagma entoacional do pstp em

trabalhos futuros.

Assim, discutidos alguns aspectos da teoria e explicitada a formação dos cons-

tituintes fonológicos que, conforme nossa hipótese, podem ser relevantes para nossa

análise, na seção 2.4 seguinte abordaremos a sílaba. A sílaba, conforme Nespor e

Vogel (2007), corresponde ao menor constituinte da hierarquia prosódica e, para as

autoras, tal afirmação não equivale à rejeição de uma estrutura interna atribuída à

mesma. De fato, Nespor e Vogel (2007 [1986]) “não excluem a possibilidade de que os

segmentos devam ser agrupados em outras unidades silábicas, como onsets e rimas”

(NESPOR; VOGEL, 2007, p. 12),19 porém, alertam que tais unidades subsilábicas

não são organizadas de acordo com os mesmos princípios que governam os demais

constituintes prosódicos (NESPOR; VOGEL, 2007, p. 12). De maneira geral, a pre-

sença ou não de uma estrutura silábica interna, sua representação - autossegmental

ou não-, e seus processos de constituição, como a silabificação e a ressilabificação,

não são questões consensuais, ainda que relevantes para a análise proposta nesta

tese. Por isso, e levando em conta que abarcamos diversos processos fonológicos que

resultam em reestruturação silábica em pst e pp, dedicaremos uma seção completa

ao seu debate.

2.4 Teoria da Sílaba

A sílaba é uma unidade fonológica que possui papel fundamental na organi-

zação do sistema sonoro das línguas, agindo como domínio de implementação de

fenômenos fonológicos e na respectiva formalização das regras que ilustram tais pro-

cessos. Por isso, caracterizá-la, em termos representacionais, é importante para que

possamos descrever e analisar os fenômenos abarcados neste estudo. Nesta seção

trazemos, então, as evidências que legitimam a sílaba como unidade fonológica,

ressaltando sua importância como base para o estudo dos processos fonológicos, e

19 “Furthermore, we do not exclude the possibility that the segments may be grouped into other subsyllabic units,

such as onsets and rhymes.” (NESPOR; VOGEL, 2007, p. 12).
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como parâmetro de diferenciação entre as línguas. Feito isso, discutimos alguns mo-

delos representacionais que visam formalizá-la, elegendo, por fim, a representação

hierárquica como mais adequada para a análise dos processos fonológicos no pstp.

Os estudos voltados à sílaba remontam a trabalhos como o de Bloomfield

(1933), Pike e Pike (1942) e Pike (1947), os quais reconheciam a possibilidade da

fala ser dividida em unidades, ou agrupamentos de segmentos (GOLDSMITH, 1990,

p. 104). Posteriormente, embora a fonologia gerativa clássica no spe (CHOMSKY;

HALLE, 1968) não tenha abordado a sílaba de forma profunda, estudos consecuti-

vos, como o de Fudge (1969) e Hooper (1972), dedicam-se a esta questão, apontando

o estatuto fonológico da sílaba, visto que esta corresponde ao domínio de regras fo-

nológicas. Dessa forma, conforme Fudge (1969, p. 370), a sílaba é um universal

fonológico, isto é, um conceito basilar da fonologia, podendo ser identificado em

diversas línguas naturais.

Blevins (1995, p. 207), dialogando com trabalhos anteriores como o de Sel-

kirk (1982), elege algumas evidências que legitimam a sílaba como um constituinte

fonológico, demonstrando, com isso, o importante papel desempenhado pela sílaba

na teoria fonológica. Os argumentos da autora retomam trabalhos como o de Fudge

(1969) e atestam a sílaba como domínio de aplicação de processos e restrições fono-

lógicas, como ocorre com a atribuição do acento em diferentes línguas. Conforme

Ewen e Van der Hulst (2001), as línguas podem ou não apresentar a distinção entre

sílabas leves e pesadas, porém, caso a língua faça essa distinção, o acento é sensível

à estrutura da sílaba, podendo considerar a presença de codas, vogais longas e/ou

de núcleos complexos, como unidades de peso para a atribuição do acento. Logo, em

línguas em que o peso silábico orienta o mapeamento do acento, o reconhecimento

da sílaba é necessário (BLEVINS, 1995).

Ainda visando justificar a sílaba como constituinte fonológico, Blevins (1995)

pontua que fenômenos como os jogos de linguagem valem-se da sílaba como

estrutura-alvo de aplicação. O jogo de linguagem, também conhecidos por língua

secreta e ludlings, é um fenômeno linguístico caracterizado pela alteração sistemá-

tica de formas fonológicas (DAVIS, 1993). O fa do vesu, por exemplo, é um jogo de

linguagem no fa d’ambô definido pela inserção de uma nova sílaba após qualquer
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sílaba, sendo esse acréscimo, no entanto, opcional caso a sílaba final seja átona. Em

sílabas do tipo CV, a nova sílaba é sempre (-pV), em que V equivale a uma vogal

copiada da sílaba à esquerda. Assim, itens como sebe [se."be] ‘saber’, no fa do vesu,

é realizado como [se.pe.be."pe], dado no qual as sílabas inseridas estão sublinhadas

(ARAUJO; AGOSTINHO, 2014, p. 270-272). A inserção da nova sílaba e a transpo-

sição de seus constituintes, como em alguns casos,20 constituem uma evidência tanto

para a realidade da sílaba, enquanto constituinte fonológico, quanto para a natureza

da silabificação da língua em que o jogo é aplicado (BOTNE; DAVIS, 2000).

Adicionalmente, Blevins (1995) pontua que os falantes nativos apresentam co-

nhecimento intuitivo em relação à sílaba. Para a autora, em inúmeras línguas, os

falantes têm intuições claras não somente sobre o número de sílabas de uma palavra,

como também sobre o locus das operações fonológicas que envolvem essa unidade

(BLEVINS, 1995). A esse respeito, Lieberman et al. (1974) ressaltam que as cri-

anças parecem ser sensíveis às sílabas, sendo capazes de contá-las antes mesmo de

aprender a ler ou identificar fonemas isolados. De fato, pessoas sem qualquer co-

nhecimento linguístico formal, ou não alfabetizadas, são capazes de dividir palavras

em sílabas, bem como de rejeitar violações fonotáticas. A fonologia se ocupa das

representações mentais da estrutura do som, logo, esse tipo de consciência fonológica

que os falantes detêm da sílaba, em conjunto com os argumentos fonotáticos que in-

dicam ser a sílaba fundamental para a formulação de restrições e regras fonológicas,

são evidências plausíveis para estabelecimento da sílaba como componente fonoló-

gico, indicando que a sílaba é uma unidade linguisticamente significante (SELKIRK,

1982).

Com estatuto fonológico legitimado, a sílaba tem sido frequentemente

(re)definida. Assim, a Teoria da Sílaba, cujo arcabouço teórico abarca a repre-

sentação silábica e as características da silabificação de um determinado sistema

linguístico (KICKHÖFEL, 2017), tornou-se alvo de debate, difundindo-se, princi-

palmente, por meio da Fonologia Prosódica (cf. seção 2.3). No geral, a sílaba tem

20 No caso do fa do vesu, a coda pode ser transposta, como ocorre nos seguintes exemplos:

(i) ["kũ] → [ku."pum] ‘comer’

(ii) ["paj] → [pa."paj]
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sido representada de acordo com duas grandes perspectivas: (i) como uma unidade

plana, sem constituintes internos (KAHN, 1976; CLEMENTS; KEYSER, 1983;

ITÔ, 1986; NESPOR; VOGEL, 1986) ou (ii) como uma unidade com constituintes

organizados internamente (cf. SELKIRK, 1982; KENTOWICZ, 1994). Conforme

Goldsmith (1990), ambos os pontos de vista concordam que a fala pode ser dividida

em agrupamentos de segmentos, porém a primeira abordagem foca na alternância

sonora que tais segmentos apresentam, enquanto a segunda emprega uma perspec-

tiva mais sintática, assumindo uma hierarquia interna organizacional para a sílaba

semelhante à organização das estruturas frasais (GOLDSMITH, 1990).

De acordo com a perspectiva plana, os segmentos estão ligados a sílabas, e,

por isso, não há uma estrutura hierarquizada entre eles. Essa é a proposta de Kahn

(1976).

(19)

σ

seRt

Em (19), verificamos que, embora Kanh (1976) desenvolva um modelo repre-

sentacional que é suprassegmental, na medida em que trata a sílaba como uma

unidade linguística distinta do nível segmental, propondo a associação entre esses

níveis, não podemos distinguir, através de seu modelo, o núcleo de outros elemen-

tos periféricos. Assim sendo, em (19), o módulo que representa a sílaba domina

imediatamente os segmentos, sem constituintes intermediários.

Nespor e Vogel (2007) também defendem uma representação plana da sílaba.

Para as autoras, a sílaba corresponde ao menor constituinte da hierarquia prosódica,

agindo como domínio de diferentes regras fonológicas enquanto unidade (NESPOR;

VOGEL, 2007, p. 76). De acordo com essa perspectiva, a silabificação tem como

domínio, exclusivamente, a palavra fonológica. Portanto, casos de ressilabificação

nos quais a reestruturação silábica tem como domínio constituintes prosódicos acima

da palavra fonológica ocorrem apenas de forma subsequente ao estabelecimento da

estrutura silábica na palavra fonológica (NESPOR; VOGEL, 2007).

Na representação silábica da fonologia CV, por sua vez, embora não possamos
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definir constituintes internos para a sílaba, é possível observar três camadas ou

tiers distintos: a camada silábica (σ), a camada CV (CV) e a camada segmental,

demarcada pelos segmentos em (20).

(20)

σ

C

s

V

e

C

R

C

t

camada silábica

camada CV

camada segmental

A camada silábica constitui a sílaba propriamente dita e diz respeito ao nível

mais alto da hierarquia. A camada CV, por outro lado, corresponde ao esqueleto

da sílaba e trabalha como intermediária entre a camada maior, ou silábica, e a

camada segmental, mais elementar ou mais baixa. Além disso, funciona, ainda, como

diferenciador do núcleo (V) silábico e de seus elementos marginais (C) e regula a

unidade temporal da sílaba.21 Por fim, é justamente na camada segmental que estão

os segmentos fonético-fonológicos, no caso, três /"tReS/. A capacidade da camada

CV de estabelecer a unidade temporal silábica, juntamente com a possibilidade de

identificação do pico (V) e das margens (C) da sílaba, correspondem a uma inovação

em relação ao modelo representacional de Kahn (1976).

Ainda a respeito da teoria CV, vale ressaltar que embora tal modelo apresente

uma representação silábica em camadas, Mendonça (2003) e Simioni (2007) apon-

tam o fato de que os níveis apresentados são puramente representacionais e não

correspondem a uma organização interna silábica. A camada CV visa apenas ao

estabelecimento de unidades temporais ligadas aos segmentos, sendo, por isso, uma

camada capaz de fazer distinções entre vogais breves e longas e entre consoantes ge-

minadas e degeminadas. Em geral, esse tier temporal estaria em oposição à camada

21 Em relação à temporalidade da sílaba, notamos que esse caráter é relevante ao passo que, partindo dessa

inferência, podemos examinar apagamentos sonoros na camada segmental, sem conceber, necessariamente, perda

na duração silábica, como no caso do processo de nasalização vocálica em português (cf. MORAES; WETZELS,

1992; SEARA, 1994; BALDUINO, 2018).
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segmental, onde estão estabelecidas as características qualitativas dos segmentos

(SIMIONI, 2007).

A representação da sílaba de acordo com a fonologia CV, mesmo não formali-

zando a organização interna da sílaba, por já admitir a distinção entre o pico silábico

e seus elementos marginais e considerar uma camada temporal intermediando a rela-

ção entre os segmentos e a sílaba, aproxima-se de modelos representacionais silábicos

que assumem a presença de outros constituintes entre os segmentos e o nó silábico,

ou seja, consideram uma estrutura silábica interna (SELKIRK, 1982; HAYES, 1989;

GOLDSMITH, 1990; BLEVINS, 1995). Para autores como Selkirk (1982), a repre-

sentação da sílaba como uma sequência de elementos não consegue dar conta de

algumas restrições fonotáticas, tampouco é elucidativa para a formalização dos pro-

cessos fonológicos que têm como estrutura-alvo, especificadamente, apenas um dos

constituintes da sílaba. Dessa maneira, concordando com a proposta de Pike (1947)

e de Kurylowicz (1948), a autora assume a existência de uma estrutura hierárquica,

composta por onset (O) e rima (R), na qual subdivide-se em pico ou núcleo (Nu)

e coda (Co):

(21)

σ

R

CoNu

O

A existência de uma estrutura hierárquica da sílaba pode ser confirmada a

partir de fenômenos fonológicos associados a determinados constituintes da sílaba,

como, por exemplo, ao onset ou à coda. Os itens lexicais secar [se."kaR] e checar

[Se."kaR], por exemplo, correspondem a pares mínimos em português, tais quais cita

["si.t5] e chita ["Si.t5] ou socar [so."kaR] e chocar [So."kaR], levando-nos a concluir

que /s/ e /S/ são fonemas do português. Todavia, em algumas variedades dessa lín-

gua, uma palavra como casca pode ser produzida como ["kas.k5], ou como ["kaS.k5],

oscilando entre [s] e [S] sem produzir qualquer alteração de significado na palavra.
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Para explicarmos o caráter distintivo entre /s/ e /S/ como em checar e se-

car, assim como o caráter alofônico de [s] e [S] em casca, precisamos, não somente

recorrer a uma unidade maior do que o segmento em si, como precisamos delimitar

a sílaba em diferentes constituintes. Desse modo, observamos que a discriminação

como distintiva ou alofônica de tais fricativas, é realizada de acordo com sua posição

dentro da sílaba. Caso a fricativa esteja em posição de coda, pode haver variação

entre [s] e [S], sem que isso acarrete alteração semântica na palavra. De outro modo,

se a fricativa estiver licenciada em onset, /s/ e /S/ são interpretados como fonemas

distintos. Exemplos como esse demonstram que a sílaba, concebida enquanto estru-

tura hierárquica, pode auxiliar a explanação dos processos segmentais, bem como

ser relevante para a definição do estatuto fonológico de um segmento, razões pelas

quais adotamos essa perspectiva para tratar os dados do pst e do pp.22

A partir do reconhecimento da estrutura interna silábica, este estudo visa

analisar diferentes processos fonológicos identificados no pst e no pp. Para tanto,

consideramos a sílaba como uma unidade prosódica com hierarquia interna. Logo,

operaremos, na análise, ora com o constituinte silábico completo, como no caso do

alçamento, que considera a proeminência silábica para ocorrência, ora com consti-

tuintes individuais, como o apagamento do rótico, restrito à posição de coda.

As teorias referidas ao longo deste capítulo serão utilizadas a fim de nos auxi-

liar no estabelecimento da fonologia do pstp e no exame dos processos fonológicos

do pst e do pp. Esses fenômenos, no entanto, estão relacionados à variação e a

aspectos externos que subjazem a emergência do pstp e, por isso, integramos à

análise variáveis extra-linguísticas como a distinção entre o pst e o pp, assim como

o contato linguístico. Visamos, portanto, compreender o sistema fonológico do pstp,

para além das regras gerais que o regem, contemplando, outrossim, a interação desse

sistema com seu contexto de emergência e uso.

22 Vale ressaltar que a existência de rima não é consenso entre os linguistas que estudam diferentes línguas. Davis

(1985), por exemplo, propõe uma relação direta entre a sílaba e o onset, o núcleo e a coda, argumentando que há

línguas nas quais o núcleo e a coda não parecem estar relacionados (DAVIS, 1985).
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2.4.1 Silabificação do Português de São Tomé e Príncipe

Nesta seção, com base em Bisol (1999) e Mateus e D’Andrade (2000), e nos

princípios propostos por Selkirk (1982) e Goldsmith (1990), discutimos a silabifica-

ção no pstp, etapa importante para, posteriormente, apresentarmos os segmentos

licenciados em cada constituinte silábico (cf. seção 4.3) e analisarmos os fenômenos

alvo deste estudo (cf. seção 5). Considerando, assim, que a silabificação é atribuída

por princípios gerais e universais, visamos contrastar a proposta de Bisol (1999) e

Mateus e D’Andrade (2000), para o pb e para o pe, respectivamente, com os dados

do pstp.

No pstp, a exemplo do pb e do pe, a silabificação é iniciada com a identificação

do núcleo por meio da escala da sonoridade. O Princípio de Sonoridade Sequencial

(pss) corresponde a “uma visão fonética da sílaba em que picos de silabicidade

coincidem com picos de sonoridade” (BISOL, 1999, p. 707). Dessa forma, em

qualquer sílaba do português, o elemento mais sonoro corresponde ao núcleo, sendo

o processo de silabificação iniciado pela localização do núcleo conforme apontado

pelo algoritmo em (22) (BISOL, 1999, p. 723, para o pb e MATEUS, 1994, p. 5;

MATEUS; D’ANDRADE, 2000, p. 50, para o pe).

(22) Silabificação Nucleica

a. Estabeleça como núcleo silábico (Nu) todos os segmentos [- consonantal]

que não são lexicalmente marcados como átonos e não estão adjacentes a

outros segmentos [-consonantal].

b. Alguns segmentos [- consonantal] adjacentes a vogais silabificadas no núcleo

são incorporados à rima como uma ramificação nucleica.

Para estabelecimento do núcleo no pstp, assumimos, a exemplo de Mateus e

D’Andrade (2000), a existência de vogais lexicalmente marcadas como não porta-

doras de acento lexical. Tais vogais são, obrigatoriamente, vogais [- aberto 1, 2, 3] e

adjacentes a vogais já silabificadas no núcleo e, após serem integradas na rima, são

sujeitas a regras de glides, as quais as transformam em [I
“
] ou [U

“
], caracterizando-as

como elementos vocálicos assilábicos que não portam a proeminência lexical. O
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algorítimo em (22) é demonstrado pelo diagrama em (23), pelo qual observamos a

silabificação dos núcleos /au/, /a/ e /e/ da palavra saudável no exemplo (a.), e de

/a/ e /o/ do item prato no exemplo (b.).

(23)

a. σ

R

Nu

x

u

x

a

σ

R

Nu

x

a

σ

R

Nu

x

e

b. σ

R

Nu

x

a

σ

R

Nu

x

o

O núcleo, após silabificado, pode ser precedido por elementos de sonoridade

crescente e seguido por elementos de sonoridade decrescente, assinalando um con-

torno de sonoridade para a sílaba no qual temos três partes distintas: (i) a parte

periférica de intensificação de sonoridade; (ii) o pico sonoro e (iii) a parte periférica

de redução de sonoridade (CRISTÓFARO-SILVA, 2017 [1998]). Assim, conforme

essa perspectiva, resgatada, originalmente, de Jespern (1904 apud GOLDSMITH,

1990), as posições de onset e coda são mais débeis em relação ao núcleo, elemento

mais sonoro, e, por isso, não estão sempre preenchidas, em contraste ao núcleo que,

por ser o centro da sílaba, apresenta-se, em grande parte das vezes, foneticamente

preenchido no pstp (cf. seção 4.3.3.1).

A sonoridade pode ser entendida como o reflexo do grau de abertura do aparato

vocal, a qual indica a quantidade de energia dedicada à produção de um determi-

nado segmento, portanto, quanto maior o grau de abertura, maior a sonoridade

(GOLDSMITH, 1990, p. 110). Nesse sentido, a hierarquia de sonoridade respeita a

ordem em (24).

(24) V (Vogais) > G (Glides) > L (Líquidas) > N (Nasais) > O (Obstruintes)

Dentro do grupo das vogais, uma escala interna ainda é notada: vogais baixas >

vogais médias > vogais altas. O mesmo é assinalado para as obstruintes: fricativas

> africadas > oclusivas. Assim sendo, enquanto as vogais baixas correspondem
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ao segmento mais sonoro, as oclusivas são os elementos menos sonoros da escala

(GOLDSMITH, 1990, p. 110).

Após a identificação do núcleo, considerando o elemento mais sonoro, temos

a projeção da rima e da sílaba (σ), o que é suficiente para caracterizar sílabas do

tipo V, VG, e GV. Estabelecida a projeção máxima σ, esta pode ramificar para a

esquerda, mapeando a consoante adjacente mais próxima e formando o padrão CV

(BISOL, 1999). O mapeamento à esquerda continua e, caso haja mais consoantes a

serem consideradas, um onset complexo é organizado, resultando, por exemplo, em

CCV. O algoritmo de silabificação do onset é apresentado em (25).

(25) Silabificação do Onset

a. Associe o primeiro segmento [+ consonantal] à esquerda do núcleo a um

onset.

b. Associe, à esquerda desse onset, segmentos [+ consonantal] conforme a con-

dição de dissimilaridade.

Essa ordem de silabificação, na qual o onset é silabificado antes da coda, é

estabelecida pelo Princípio de Maximização do Ataque (pma) (SELKIRK, 1982, p.

345),23 que postula ser o onset desenvolvido antes da formação da coda, e respeita o

Princípio de Sonoridade Sequencial (pss), posto que o material segmental do onset

é silabificado, em onsets simples, em uma ordem linear crescente de sonoridade,

sendo os segmentos licenciados como C1 e C2 menos sonoros em relação ao núcleo -

o qual configura o pico de sonoridade da sílaba. Em (26) apresentamos a aplicação

desse algorítimo em saudável e prato.24

(26)

23 Maximal Syllable Onset Principle (SELKIRK, 1982: 345).
24 “Princípio de Maximização do Ataque.

Na atribuição da estrutura silábica de uma cadeia de segmentos, os ataques são maximizados de acordo com os

princípios de composição da sílaba básica da língua (SELKIRK, 1982, p. 345, tradução nossa).”
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a. σ

R

Nu

x

u

x

a

|

O

x

s

σ

R

Nu

x

a

|

O

x

d

σ

R

Nu

x

e

|

O

x

v

b. σ

R

Nu

x

a

|

O

x

r

x

p

σ

R

Nu

x

o

|

O

x

t

Após a aplicação do algoritmo em (25), no diagrama (a.), temos a silabificação

das sílabas /sau/ /da/ /ve/ de saudável, ao passo que, no diagrama em (b.), obser-

vamos a formação das sílabas /pra/ e /to/ de prato. Para formação de tais sílabas,

além de atentarmos ao pss, é preciso considerarmos a condição de dissimilaridade.

A condição de dissimilaridade (Dissimilarity Condition) pontua a necessidade de

estabelecimento de um valor da diferença de sonoridade permitida entre dois seg-

mentos em sequência pertencentes à mesma sílaba, sendo esse valor particular a

cada língua e comum em todas as línguas (MATEUS; D’ANDRADE, 2000). No

pstp, esse valor, a princípio, parecer ser o mesmo que no pb e no pe, visto que

apenas as líquidas /r/ e /l/ são permitidas como C2 em onsets complexos. Todavia,

foneticamente, após a silabificação de onsets complexos, há a possibilidade de adja-

cência de sonoridades idênticas desde que, em uma sequências de obstruintes C1 C2,

uma das consoantes seja, obrigatoriamente, uma fricativa ou uma nasal - o que pode

ser indício de que padrões silábicos emergentes no pstp, decorrentes de processos

fonológicos, gerem novos templates que abarquem novas sequências inovadoras (cf.

seção 4.3.5).

A esse respeito, nas variedades brasileira e europeia do português, C1 equivale,

fonética e fonologicamente, a uma obstruinte [p, b, t, d, k, g, f, v] e C2 corresponde

a uma líquida [R, l], estando tal sequência de acordo com uma ordem crescente de

sonoridade em direção ao núcleo, em que obstruinte > líquida > vogal. Nas macro-

variedades de stp, de outro modo, C2 pode ser interpretada como uma obstruinte,

como em prato ["pKa.tU], caracterizando a sequência obstruinte > obstruinte no on-

set complexo. Para solucionar casos como esses, amplamente verificados nas línguas

naturais, autores como Ohala (1990), Parker (2002) e Pons-Moll (2008) apontam

que a escala de sonoridade pode ser flexível, havendo graus de sonoridade relativos
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em pares como fricativas e oclusivas, laterais e róticos e, ainda, entre obstruintes vo-

zeadas e desvozeadas. Desse modo, dependendo de padrões específicos das línguas,

oclusivas e fricativas poderiam corresponder a uma sequência crescente possível,

dado que, dentro do grupo das obstruintes, oclusivas são consideradas menos sono-

ras em relação às fricativas (GOLDSMITH, 1990; PARKER, 2002; PONS-MOLL,

2008). Entretanto, mesmo ao adotarmos outra escala de sonoridade, como fricativas

> africadas > oclusivas, a qual explicaria o exemplo prato, o princípio de sonori-

dade não seria suficiente para justificar clusters formados por fricativas: há dados

como fraco ["fKa.kU] nos quais ocorre uma sequência de fricativas (cf. seção 4.1.5).

Em exemplos como fraco teríamos, então, que adotar o vozeamento como critério

de sonoridade. Logo, contrapondo o vozeamento de [f] [-voz] e [K] [+voz], o rótico

seria mais sonoro por corresponder a uma consoante vozeada.

Ainda em relação a novos clusters em onsets, é preciso considerar que processos

como o apagamento vocálico promovem templates nos quais uma fricativa palatal

está contígua a uma oclusiva velar, como em escola ["SkO.l5], além de serem observa-

das produções como pneumonia [pneU
“
.mo."ni.5] (cf. seção 4.3.5). Easterday (2019),

ao discutir estruturas silábicas complexas, indica que dentre os clusters consonantais

formados por sequências de obstruintes, a sequência composta por oclusiva-fricativa

é universalmente preferida àquelas compostas por duas oclusivas. Ademais, a au-

tora, além de atestar clusters com graus de sonoridades idênticos, afirma que a

existência de sequências de obstruintes pressupõe a presença de encontros conso-

nantais compostos por oclusivas-nasais que, por sua vez, pressupõe um cluster em

que C2 é uma líquida ou um glide, sequências de consoantes consideradas, por Mad-

dieson (2013), menos complexas e tipologicamente mais comuns. Assim sendo, as

novas estruturas em onset, observadas no pstp em decorrência de reestruturações

promovidas por fenômenos fonológicos, são naturais, tipologicamente esperados, e

percebidos, inclusive, em algumas variedades do pb (CRISTÓFARO-SILVA, 2016).

Essas questões serão discutidas ao londo da seção 4.3.

Por fim, a rima pode ser expandida em coda, estrutura caracterizada pela

ramificação à direita do núcleo, mediante o algoritmo exposto em (27).

(27) Silabificação da Coda
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a. Associe o primeiro segmento [+ consonantal] remanescente e à direita do

núcleo a uma coda (Co).

b. O segmento /S/ remanescente, que não seja lexicalmente marcado como

plural, também deve ser associado à coda como uma ramificação.

O algoritmo em (27) (a.) explana estruturas do tipo VC, VGC e CVC, ao

passo que (b.) prevê a possibilidade de codas ramificadas se o elemento ramificado

em coda for, obrigatoriamente, /S/, como em transformar /traNSformar/ e pers-

pectiva /perSpekitiva/, caracterizando sílabas CCVCC. Ilustrando o algoritmo de

silabificação da coda, o diagrama em (28) indica a associação de /l/ à coda da sílaba

/ve/ da palavra saudável.

(28)

a. σ

R
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x

u

x

a

|

O

x

s

σ

R
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O

x

d

σ

R
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x

l
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x

e

|

O

x
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A silabificação é, portanto, um processo de mapeamento que, considerando o

pss, parte pela identificação do núcleo, segue pela determinação do onset, seja este

complexo ou não, terminando com o estabelecimento da coda, que também pode

ou não ser ramificada. Esse mapeamento, conforme discutido nesta seção, além de

ter como base o princípio de sonoridade sequencial e as condições de dissimilaridade

próprias ao pstp, considera os traços licenciados em cada componente silábico.

A esse respeito, Goldsmith (1990) chama atenção para o licenciamento autos-

segmental. Para o autor, a sílaba é constituída por duas unidades licenciadoras: o

nó silábico, como licenciador primário, e o nó da coda, como licenciador secundário.

Esses licenciadores são responsáveis por estabelecer a ocorrência de determinados

traços distintivos, ou autossegmentos, no onset, no núcleo e na coda. Dessa forma,

enquanto o nó silábico licencia os autossegmentos possíveis no onset e no núcleo, o
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nó de coda é responsável pelos autossegmentos possíveis na coda. Como esta é um

licenciador secundário, há poucos contrastes permitidos nesta posição, e, por isso,

os segmentos silabificados na coda configuram apenas um subconjunto das possibi-

lidades de contraste licenciadas pelo nó silábico. Essa organização é evidenciada no

português de stp, variedade em que todas as consoantes licenciadas em coda /r, S,

N, l/ são também possíveis como onset.

Tendo discutido a silabificação do pstp, retomaremos a sílaba do pstp como

foco de análise na seção 4.3, quando discriminaremos os segmentos licenciados em

cada uma dos constituintes componentes da sílaba, além de apresentarmos templates

resultantes da implementação de processos fonológicos.

2.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, apresentamos os modelos teóricos eleitos para descrição e aná-

lise dos processos fonológicos em pstp. No geral, os fenômenos abarcados nesta

tese são examinados conforme uma perspectiva multinivelar. Compreendemos que

o componente fonológico é estruturalmente complexo, podendo ser organizado em

subsistemas que interagem entre si, como o segmental e o suprassegmental (NES-

POR; VOGEL, 2007). Tais subsistemas são organizados de forma independente e

hierárquica, sendo governados por princípios próprios e universais, como discutido

ao longo do capítulo, e são representados, neste trabalho, pela Fonologia Autosseg-

mental, Geometria de Traços, Fonologia Prosódica e Teoria da Sílaba.

A Fonologia Autossegmental (fa) (GOLDSMITH, 1976; 1990, 1991, 1995; Mc-

CARTHY, 1986; HORA; VOGELY, 2017; MATZENAUER; MIRANDA, 2017), as-

sim como a Geometria de Traços (gt) (CLEMENTS; KEYSER, 1983; CLEMENTS,

1985, 1989, 1995; SAGEY, 1986; McCARTHY, 1988; WETZELS, 1991, 1992; MAT-

ZENAUER, 1996), foram empregadas como modelo de operação de regras. A Fono-

logia Prosódica (fp) (SELKIK, 1984; NESPOR; VOGEL, 2007; ABAURRE, 1996;

FROTA, 2000; BISOL, 1996; TENANI, 2002, 2017; VIGÁRIO, 2010), por seu turno,

foi utilizada para o estabelecimento dos domínios em que as regras, representadas

pela fa e pela gt, foram aplicadas. Por fim, a Teoria da Sílaba (ts) (SELKIK,
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1982; HAYES, 1989; GOLDSMITH, 1990; BLEVINS, 1995; BISOL, 1999) foi ado-

tada tanto para a representação das regras fonológicas que envolvem os segmentos

licenciados em seus constituintes, como para delimitação dos domínios subsilábicos

de implementação dos fenômenos.

Esclarecida a fundamentação teórica deste trabalho, no capítulo 3, apresen-

tamos o corpus utilizado nesta tese, especificando os métodos de coleta, como in-

dicamos os critérios fonéticos e fonológicos selecionados para descrição e análise de

diferentes fenômenos no pst e no pp.



Capítulo 3

Metodologia

Os passos metodológicos, elencados neste capítulo, foram realizados tendo em

vista a descrição e a análise de propriedades fonotáticas gerais do pstp e de al-

guns processos fonológicos identificados nessa variedade. No geral, adotamos dois

métodos de coleta de dados. Em um primeiro momento, de modo a observar os fenô-

menos fonológicos no pstp, optamos por trabalhar com dados de fala espontânea

coletados in loco produzidos por sujeitos de diferentes gêneros e idades, abarcando,

separadamente, dados do pst e do pp. Posteriormente, visando o aprimoramento

do corpus, não somente expandimos o número de entrevistas sociolinguísticas, como

coletamos dados a partir da aplicação de diferentes testes. Enquanto a primeira

etapa foi fundamental para eleição dos fenômenos analisados, bem como das possí-

veis variáveis linguísticas envolvidas em tais processos, a segunda fase foi essencial

para examinarmos e testarmos as hipóteses preliminares.

Serão tratados, neste capítulo, temas como a composição do corpus, os pro-

cedimentos de análise e a abordagem metodológica que subjaz o estudo realizado,

estando o capítulo organizado em diferentes seções. Na seção 3.1, apresentamos

um relato sobre os trabalhos de campo realizados em 2016 e 2019, os quais foram

essenciais para a elaboração desta tese e, na seção 3.2, expomos o corpus utilizado,

especificando a sua formação mediante entrevistas sociolinguísticas (cf. seção 3.2.1)

e aplicação de diferentes testes (cf. seção 3.2.2). Os procedimentos de análise são

descritos na seção 3.2.3 e, por fim, na seção 3.3, trazemos uma síntese do capítulo.

71
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3.1 O trabalho de campo

O trabalho de campo, desde o século xix, configura parte integral da pesquisa

linguística, apresentando natureza documentar e descritiva que exige habilidades ci-

entíficas e interpessoais multidisciplinares do pesquisador (BRICKELL, 2018) - além

de proporcionar uma coleta de dados in loco que permite a observação dos contex-

tos sociolinguísticos nos quais a língua-alvo é usada. Desse modo, dois trabalhos de

campo foram conduzidos, nos anos de 2016 e 2019, em São Tomé e Príncipe, totali-

zando 90 dias separados do seguinte modo: 45 dias na ilha de São Tomé e 45 dias na

ilha do Príncipe. Ao propiciar a observação de como o pst e o pp são empregados

dentro de sua comunidade de fala original, a coleta de dados, feita in situ, reduz

a possibilidade de alterações e acomodações linguísticas que poderiam ocorrer, por

exemplo, na fala de santomenses e principenses inseridos em outra comunidade de

fala. Logo, um dos propósitos dos trabalhos de campo foi coletar dados em seu am-

biente natural, promovendo uma análise que considere nosso objeto de estudo, isto

é, as variedades de português faladas em stp, no contexto em que estas são faladas,

com base nas produções de falantes que, além de integrantes, estão inseridos nas

comunidades de fala santomense e principense (BOWERN, 2008).

Para que a coleta de dados, nesse período de trabalho de campo, fosse efetu-

ada de forma produtiva, permitindo a obtenção de um número razoável de dados

dentro de um intervalo limitado de tempo, foi essencial considerar o contexto cul-

tural e histórico no qual as variedades em evidência são faladas (VAUX; COOPER,

1999). Sendo assim, durante o trabalho de campo, foi preciso investir tempo em en-

volvimento com a comunidade de fala, buscando a inserção em diversos ambientes

sociais, burocráticos e/ou cotidianos, que facilitassem a interação entre pesquisador

e falantes (VAUX; COOPER, 1999; BOWERN, 2008; BRICKELL, 2018). A esse

respeito, Bowern (2008, p. 3) pontua que:

“É impossível fazer um trabalho de campo de qualquer extensão sem também

(conscientemente ou inconscientemente) observar as interações humanas e as

práticas culturais. Aprender sobre a cultura dos falantes cuja língua está sendo

estudada é vital, não apenas como um ponto chave para a língua, mas também
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como ponto chave para a realização de um trabalho de campo de qualidade.”

(BOWERN, 2008, p. 5, tradução nossa).1

A inserção na comunidade de fala santomense e principense foi essencial para

a coleta de dados de 2019, potencializando a efetividade do corpus, na medida em

que esse procurou refletir um contexto cultural pertinente às comunidades de fala

em questão (BRICKELL, 2018). O reconhecimento do cotidiano dos informantes,

bem como da realidade social das ilhas, assegurou, dessa forma, que as entrevistas

sociolinguísticas fossem conduzidas por temas relevantes aos falantes do pst e do pp

(cf. seção 3.2.1). Do mesmo modo, os testes de fala controlada, aplicados em 2019,

foram elaborados tendo em vista imagens e vocabulário que fossem reconhecidos

e comuns nas variedades investigadas, fator, posteriormente, validado por falantes

do pst e do pp (cf. seção 3.2.2). Assim, pudemos analisar, em um primeiro mo-

mento, individualmente as variedades do pst e do pp e, posteriormente, examiná-las

conjuntamente como macrovariedades que compõem o pstp.

Além disso, o reconhecimento das demandas locais, possibilitado pela inserção

nas comunidades santomenses e principenses, permitiu que as sessões de gravação

fossem planejadas e executadas visando à obtenção de dados de qualidade dentro

das limitações estruturais de stp. Desse modo, não havendo, no local, laboratórios

acústicos, as gravações foram realizadas em salas individuais de ambientes públicos

concedidos por instituições locais, como a Rádio Regional do Príncipe e a Embaixada

do Brasil em São Tomé. Esses ambientes eram, no geral, silenciosos, e permitiam que

as sessões de gravação fossem realizadas apenas com o informante na sala, havendo

a menor interferência possível de ruídos externos. Por fim, cientes dos problemas

relacionados à energia elétrica local, todos os testes foram previamente impressos e

apresentados dessa forma aos informantes.

Os trabalhos de campo realizados em stp, além de essenciais para a compilação

do corpus utilizado nesta tese, são justificados em decorrência da necessidade de

descrição e documentação linguística do pst e do pp, assim como do pstp, uma vez

1It’s impossible to do fieldwork of any length without also (consciously or unconsciously) observing human interac-

tion and cultural practices. Learning about the culture of the speakers whose language you are studying is vital,

not only as a key to the language but also as a key to better fieldwork (BOWERN, 2008, p. 5).
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que estamos lidando com variedades ainda pouco descritas e analisadas, e, portanto,

com pouco material de preservação disponível. De acordo com Himmelmann (1998),

a documentação linguística relaciona-se à preservação, coleção e disseminação de

dados linguísticos primários, ao passo que, a descrição linguística corresponde a

uma proposta de análise, muitas vezes preliminar, de tais dados (HIMMELMANN,

1998 apud BRICKELL, 2018, p. 184). Compondo um dos objetivos desta tese, a

análise fonológica do pstp visa contribuir com os materiais científicos já produzidos

a respeito de tais variedades, ao passo que, de forma a cooperar com a esparsa

documentação de macrovariedades como o pst e o pp, o material em aúdio coletado

em stp, bem como suas respectivas transcrições, constituem parte do projeto Corpus

do Português de São Tomé e Príncipe e serão divulgados em uma plataforma online,

de modo a disponibilizar dados para pesquisas futuras e aumentar o alcance dos

estudos destinados às variedades da língua portuguesa falada em stp.2

A descrição e a documentação linguística do pst e do pp, promovida pela

pesquisa de campo, além de apresentar resultados iminentes no meio científico, po-

dem, a longo prazo, ter um respaldo na comunidade em questão, principalmente, no

meio escolar, com o desenvolvimento de material linguístico e gramáticas próprias,

e, posteriormente, de material didático em língua portuguesa adequado ao pstp,

em que questões relacionadas a estandardização do pe em detrimento às demais

variedades sejam restringidas. Logo, a descrição e a documentação linguística, re-

alizadas mediante trabalhos de campo, agem como suporte documental e científico

para que variedades como o pst e o pp, que não estão em risco de extinção, porém

são subjugadas, sejam consolidadas como norma local, o pstp, o qual possa ser

utilizado no contexto escolar de stp e desvinculado da concepção de ser uma versão

mal falada do pe.

A escolha dos informantes corresponde, por fim, a outra questão abarcada

durante o trabalho de campo. Uma vez ocorrida a inserção do pesquisador na co-

munidade de fala, seja entre os falantes, seja entre os meios burocráticos e midiáticos

2 Este projeto pretende construir e disponibilizar um corpus de acesso à comunidade científica através do Portal

Línguas, projeto da Pós-Graduação de Linguística vinculado ao programa CAPES-Print. O corpus é constituído

por cerca de 40 entrevistas de aproximadamente uma hora cada, gravadas pelas pesquisadoras Prof. Dr. Ana Lívia

Agostinho e Amanda Macedo Balduino.
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locais, a tarefa de encontrar pessoas dispostas a participar de sessões de gravação

se torna menos árdua. Nesse ínterim, alguns sujeitos além de participarem de uma

primeira sessão, retornaram, algumas vezes, para outras sessões. Como essas sessões

eram variadas, sendo ora feitas pela repetição de itens lexicais, ora por elicitação,

e ora por entrevista, constatamos que informantes distintos respondem, de forma

particular, a diferentes técnicas de coleta de dados (VAUX; COOPER, 1999). Por

isso, considerando que enquanto alguns informantes trabalham melhor com a repe-

tição de lista de palavras, e outros preferiam participar de entrevistas, mantemos,

como parte do corpus, apenas as sessões findas com êxito, em que os informantes

compreendiam e executavam bem a tarefa requisitada, no caso dos dados de fala

controlada, ou estavam confortáveis com a situação de entrevista, no caso dos dados

de fala espontânea. Na seção 3.2, expomos, em mais detalhes, a formação do corpus

e a escolha dos informantes.

Notamos, ao longo desta seção, que as pesquisas de campo realizadas em stp

foram relevantes não somente para o estabelecimento do corpus utilizado nesta tese,

como visam contribuir com a descrição e a documentação do pst e do pp. Assim,

os trabalhos de campo permitiram que as variedades analisadas fossem observadas

in situ, preservando os dados coletados de possíveis interferências decorrentes do

deslocamento dos informantes de sua comunidade de fala vernácula, além de possi-

bilitar que as sessões de gravação fossem planejadas e executadas tendo em vista a

realidade estrutural do país.

3.2 Os dados da pesquisa

O corpus desta pesquisa foi coletado in loco na cidade de São Tomé, ilha de

São Tomé, e em Santo Antônio, ilha do Príncipe, sendo constituído por arquivos

de áudio em formato WAV feitos com gravador digital.3 As gravações são compos-

tas por dois conjuntos de dados distintos: (i) dados de fala espontânea, coletados

através de entrevistas e (ii) dados de fala controlada, sendo estes provenientes de

3 Em stp não existe comitê de ética para o qual pudéssemos submeter esta pesquisa - a qual também não poderia

ser submetida ao comitê de ética do Brasil por ser realizada em outro país. Ainda assim, as autoridades regionais

de stp estavam cientes da condução desta tese.
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sentenças controladas e dados elicitados com auxílio de imagens. A composição

desses conjuntos de dados é detalhada nas seções 3.2.1 e 3.2.2.

3.2.1 Dados de Fala Espontânea

Para o reconhecimento geral dos processos fonológicos delimitados nesta tese,

coletamos dados em que os informantes produziam um registro mais próximo à fala

espontânea. Para tanto, empregamos o método de entrevistas sociolinguísticas como

estratégia de coleta (LABOV, 2008). À vista disso, em 20164 e em 2019, foram re-

alizadas seções de gravações com o gravador digital zoom H4n e com o microfone

AKG C 520 L, bem como com o gravador Olympus DM-650. Essas entrevistas

ocorriam em ambientes fechados, como salas de prédios locais, duravam aproxima-

damente sessenta minutos e eram inciadas após a aplicação de um formulário pelo

qual extraíamos algumas informações pessoais dos informantes que poderiam ser

relevantes para a análise linguística.5 Feito isso, as entrevistas eram dirigidas para

temas específicos, como fatos da infância ou do passado, esporte, história e detalhes

da cidade, receitas locais, mídia e política, de modo que o falante pudesse se envolver

na conversa, minimizando os efeitos do paradoxo do observador (LABOV, 2008).

De acordo com Labov (2008), um dos objetivos dos estudos linguísticos é

descrever e analisar a fala em contexto informal, quando os falantes não são ob-

servados, entretanto, os dados são disponibilizados para análise apenas partindo

uma observação sistemática (LABOV, 2008). Desse modo, os falantes podem alte-

rar seu comportamento linguístico quando conscientes que estão sendo observados,

afastando-se da forma vernacular da comunidade de fala e adotando uma perfor-

mance mais monitorada. Nesse sentido, o gravador, o microfone e a própria situação

de entrevista, conduzida por alguém fora da comunidade, falante de uma variedade

de português diferente, constituem entraves em situações de fala espontânea e, para

4 As entrevistas foram gravadas durante o trabalho de campo para a construção da dissertação sobre a nasalidade

vocálica no pst e no pp (BALDUINO, 2018).
5 Esse formulário era apresentado no início de cada sessão de gravação, sendo feito por meio de perguntas realizadas

pelo entrevistador. Essas perguntas abarcavam: (i) nome completo; (ii) data de nascimento; (iii) escolaridade; (iv)

naturalidade; (v) naturalidade dos pais; (vi) fala outras línguas?; (vii) compreende outras línguas? e (viii) já saiu

de São Tomé e Príncipe alguma vez? Por quanto tempo?
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reduzir os efeitos do paradoxo do observador, nessas primeiras amostras de fala,

além de orientarmos as entrevistas com base em temas específicos, descartamos os

primeiros quinze minutos da amostra para identificação dos processos.

A coleta dos dados, nesse momento, ocorreu de forma aleatória, a única exigên-

cia imposta era que os informantes fossem falantes nativos de português, moradores

da cidade de São Tomé, no caso dos falantes do pst, ou de Santo Antônio, no

caso dos falantes do pp, e, de preferência, filhos de pais nascidos na mesma cidade,

embora isso nem sempre tenha sido possível.

Na escolha dos sujeitos participantes, privilegiamos os falantes que nunca saí-

ram do país. Esse requisito foi cumprido por todos os informantes entrevistados,

como exceção de dois falantes do pst e um do pp. Os informantes 01 e 02 do

pst (cf. tabela 3.1), por exemplo, relataram ter estado, durante alguns dias, em

Cabo Verde. O informante 9, falante da variedade principense (cf. quadro 3.2), por

sua vez, esteve em Portugal, onde permaneceu na casa de familiares principenses

durante o período aproximado de um mês.6

Outro aspecto favorecido na escolha dos informantes diz respeito à escolari-

dade. Visto que o sistema educacional de stp é baseado no pe como norma lin-

guística, quanto maior a escolaridade do falante, maior é o contato que o sujeito

tem com tal variedade. Bouchard (2017) reforça tal pressuposto, indicando que a

escolaridade, além de ser um dos fatores que podem determinar a relação do falante

com o pe, é um indicativo de classe social em stp, podendo configurar uma variável

independente relevante para alguns processos linguísticos no pst e no pp. Esse é o

caso do cancelamento de róticos em coda, fenômeno mais frequente em falantes com

menor escolaridade (BOUCHARD, 2017). Dessa forma, visando reduzir os possíveis

efeitos da escolaridade sobre os fenômenos investigados, privilegiamos informantes

6 Considerando que Portugal é um país cuja língua oficial é o português e que o pe configura a norma do país, tal

fator pode induzir ou reforçar uma aproximação da fala desse sujeito ao padrão europeu, ainda que tal estadia tenha

decorrido em um período de férias e não tenha envolvido qualquer atividade formal, como trabalho e/ou estudo.

Apesar da hipótese de uma possível influência do pe sobre a fala do informante 9, a entrevista desse informante foi

mantida, pois: (i) a viagem já havia ocorrido há alguns anos; (ii) o período em Portugal não envolveu nenhuma

atividade formal que demandasse um contato maior e direto do sujeito com portugueses e (iii) os dados obtidos do

falante em questão equivalem a uma parcela pequena do corpus, uma vez que os demais nove informantes do pp

nunca saíram do país.
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sem ensino superior, que, possivelmente, demonstram menos marcas do pe nas vari-

edades vernaculares de São Tomé e da ilha do Príncipe, mas que, ao mesmo tempo,

tenham um tempo de escolaridade médio (entre quatro e nove anos) ou alto (mais

de nove anos).

Por fim, um último fator cogitado para seleção dos sujeitos entrevistados, diz

respeito à possibilidade de o falante ser bilíngue. Embora essa seja uma informa-

ção requisitada em todas as sessões de gravação, a qual pode oferecer pistas acerca

de transferências linguísticas e/ou mudanças estruturais impulsionadas pelo con-

tato linguístico, esse é um fator que deve ser observado com atenção, posto que o

cenário multilíngue em stp é complexo. Em stp, nem todas as línguas nacionais

gozam do mesmo estatuto. Enquanto línguas como o angolar e o kabuverdianu

ainda são transmitidas às gerações mais novas, não são muitos os jovens que têm

domínio ativo do santome e, principalmente, do lung’Ie. Em geral, corroborando a

literatura (GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2013; AGOSTINHO, 2015;

BANDEIRA, 2017; BOUCHARD, 2017; BALDUINO, 2018; BRAGA, 2018; CHRIS-

TOFOLETTI; ARAUJO, 2018; ARAUJO, 2019), observou-se, durante o trabalho de

campo, que muitas pessoas podem compreender uma determinada língua nacional,

porém não a falam e, por isso, não a empregam em suas relações cotidianas.

Em decorrência disso, pontuamos como bilíngues, nas tabelas 3.1 e 3.2, apenas

aqueles informantes que afirmam comunicarem-se em uma segunda língua, podendo

essa interação ocorrer em ambiente domiciliar ou não. No caso dos demais sujeitos

que somente compreendem pequenos diálogos ou palavras, classificamo-os como não

bilíngues. Tal delimitação foi realizada para retratarmos o perfil dos participantes

desta pesquisa, no entanto, não examinaremos a hipótese de que os informantes

bilíngues compartilham mais traços estruturais com as demais línguas de stp. Desse

modo, nesta pesquisa, concebemos o contato linguístico, no arquipélago, como um

fenômeno amplo, o qual pode afetar as variedades de língua portuguesa como um

todo, independentemente do bilinguismo individual ou do grau de domínio que os

falantes podem ter de duas ou mais línguas.

No total, para os dados de fala espontânea, trabalhamos com a produção de
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dez informantes para cada variedade, como indicado no quadro 3.1 para o pst e no

quadro 3.2 para o pp.

Tabela 3.1: Falantes do Português santomense (pst) como L1, onde M = masculino
e F = feminino.

Sujeito Idade Sexo Bilíngue? Escolaridade

01 18 M Não Alta

02 18 F Não Alta

03 19 F Não Alta

04 19 M Sim Alta

05 20 F Não Média

06 23 F Não Média

07 24 M Não Alta

08 41 M Não Alta

09 43 M Não Média

10 52 F Não Alta
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Tabela 3.2: Falantes do Português principense (pp) como L1, onde M = masculino
e F = feminino.

Sujeito Idade Sexo Bilíngue? Escolaridade

01 20 F Não Média

02 20 F Não Alta

03 25 F Não Média

04 26 F Não Média

05 27 M Sim Alta

06 31 M Não Média

07 35 M Não Média

08 37 F Não Média

09 46 F Não Alta

10 50 F Não Alta

Considerando que esta tese não tem como propósito uma análise sociolinguís-

tica, não trabalhamos com as variáveis sociais especificadas nas tabelas 3.1 e 3.2,

todavia, reconhecemos a possibilidade de influência dessas variáveis sobre as ocor-

rências dos processos fonológicos analisados. No geral, embora tenhamos dois perfis

bem delimitados no que tange à variável sexo, as faixas etárias são compostas por

grandes intervalos: (i) até vinte e cinco anos; (ii) de vinte e seis a quarenta e seis

anos e (iii) cinquenta anos, já que a coleta foi aleatória e visou privilegiar uma des-

crição geral e sincrônica do sistema fonológico das variedades de português faladas

em São Tomé e Príncipe e não observar possíveis quadros de mudança linguística

em curso em tais variedades.

Os dados de fala espontânea, apesar de possivelmente encobrirem fatores ex-

ternos que podem ser refletidos no uso das variedades em questão, correspondem a

uma amostra de fala mais próxima ao uso cotidiano dos sujeitos, fator relevante para

o cumprimento dos propósitos deste estudo. Assim sendo, empregamos esse con-

junto do corpus, principalmente, para uma descrição da fonologia do pstp realizada
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no capítulo 4, para o reconhecimento dos processos investigados e para o levanta-

mento das possíveis variáveis linguísticas que podem comportar-se como gatilhos e

contextos na realização dos fenômenos. Os processos fonológicos elencados, resul-

tantes desta primeira descrição, foram empiricamente testados a partir de coletas

de fala controlada, como especificado a seguir, na seção 3.2.2.

3.2.2 Dados de Fala Controlada

Identificados, por meio das entrevistas sociolinguísticas, os processos fonológi-

cos e os possíveis padrões e domínios linguísticos que poderiam motivar os fenômenos

examinados, optamos, também, pela obtenção de dados através de experimentos,

conforme a abordagem metodológica denominada fonologia de laboratório (OHALA,

1995; DEMOLIN, 2012; ALBANO, 2017).

A fonologia de laboratório é uma posição metodológica que privilegia o mé-

todo experimental nos estudos das representações fonológicas (DEMOLIN, 2012;

ALBANO, 2017). Compreende-se segundo essa perspectiva metodológica, que a

análise da fala, por meio de instrumentos de laboratório e técnicas de análise acús-

tica, constitui uma base empírica para a interpretação fonológica dos fenômenos

analisados. Logo, não se trata de reduzir a análise fonológica aos aspectos físicos

do som, mas de incorporar técnicas empíricas na investigação deste como fenômeno

cognitivo de representação abstrata (BALDUINO, 2018).

Nesta tese, adotamos também a fonologia de laboratório como posição meto-

dológica, empregando-a na obtenção de parte do corpus, bem como em sua análise.

Desse modo, para a coleta de dados, criamos testes que, além de restringir os efeitos

de fatores exógenos sobre os processos estudados, continham diferentes contextos

linguísticos, que viabilizaram a investigação e o controle da interação das variáveis

independentes que poderiam ser relevantes para descrição e análise dos processos

fonológicos.

A gravação controlada das sentenças permitiu que itens lexicais contendo pos-

sibilidade de alteração sonora, como no caso da vocalização e da neutralização,

fossem observados dentro da frase-veículo como Eu falo X baixinho. Por intermé-

dio dessa frase, as estruturas-alvo puderam ser isoladas e examinadas, uma vez que
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controlamos os contextos segmentais adjacentes, as proeminências lexical e frasal

e a ocorrência do fenômeno considerando sua posição dentro da palavra. No que

tange ao processo de sândi vocálico, as sentenças foram construídas visando possíveis

contextos de engatilhamento e bloqueio do fenômeno, conforme é apresentado pela

literatura dedicada ao pb (BISOL, 1992; 1993; 1996; ABAURRE, 1996; TENANI,

2002; 2004) e ao pe (FROTA, 2000; VIGÁRIO, 2010).

A extração dos dados através dessa abordagem foi obtida por duas vias dis-

tintas: (i) somente repetição e (ii) elicitação de itens lexicais mais a repetição dos

mesmos, sendo a repetição usada de modo a evitar a aleatoriedade dos processos.

Dados que contivessem o processo de nasalização vocálica heterossilábica, assim

como o processo de sândi vocálico, foram, por exemplo, obtidos a partir da repeti-

ção de itens lexicais e frases por parte dos sujeitos, ao passo que processos como o

alçamento, a vocalização e o apagamento do rótico em coda foram elicitados com o

auxílio de imagens e posteriormente repetidos pelos falantes.

A despeito da via adotada para extração dos dados, a repetição, em ambos os

casos, foi empregada como um meio de ampliar o número de dados. Sendo assim, a

coleta de cada item lexical, inserido em uma frase-veículo, e de cada sentença com-

pleta, no caso do processo de sândi vocálico, foi realizada a partir de três repetições

da estrutura-alvo por parte de todos os participantes. No entanto, apesar de obtidas

três produções distintas de cada sentença, optamos por realizar o descarte completo

da primeira rodada. Assumindo que a circunstância de gravação é explicitada desde

o início para o informante, o descarte torna-se relevante na medida em que, nas

repetições seguintes à primeira, o sujeito pode estar mais relaxado em relação ao

processo, tendendo a uma fala menos automonitorada. Portanto, trabalhamos a

partir de duas produções por informante de cada estrutura-alvo.

Assim, como na obtenção dos dados de fala espontânea, não tivemos acesso a

laboratórios acústicos em stp. As sessões de gravações, eram, desse modo, realizadas

em pequenas salas concedidas por instituições locais,7 e o material foi coletado com

o auxílio do gravador Olympus DM-650.

7 No Príncipe, as seções foram conduzidas na Rádio Regional do Príncipe, ao passo que, em São Tomé, a coleta foi

realizada nas instalações da Embaixada do Brasil.
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A obtenção dos dados de fala controlada, do mesmo modo que as entrevistas,

foi realizada conforme um roteiro previamente preparado, cujo objetivo era garantir

que o procedimento de coleta fosse o mais similar possível para todos os participan-

tes. Dessa forma, as seções eram iniciadas com a apresentação do mesmo formulário

utilizado durante as entrevistas, pelo qual registramos informações gerais dos sujei-

tos como idade, escolaridade, naturalidade e relação com as demais línguas faladas

no país. Isso posto, o teste era explicado e iniciado a partir de palavras, sentenças e

imagens de controle não incorporadas à análise, de modo a testarmos a compreensão

da atividade por parte do participante.

Nesse momento, era requisitado que o sujeito reproduzisse, de forma mais na-

tural possível, as sentenças faladas pela aplicadora do teste, no caso das sentenças

obtidas apenas por repetição, ou inferisse a palavra a partir de uma imagem apre-

sentada, incorporando o item lexical elicitado na frase-veículo e repetindo-a logo em

seguida. A continuidade da aplicação dos testes ocorria apenas quando era certi-

ficado que o informante havia concebido o que deveria ser feito, isto é, quando o

falante repetia o item lexical-alvo corretamente dentro da frase-veículo, apresentava

uma velocidade de repetição das sentenças próxima a uma produção natural e era

observado que não havia uma tentativa do sujeito em reproduzir a variedade da

aplicadora do teste.8

O tempo da sessão não ultrapassou 60 minutos, havendo intervalos de 15 em

15 minutos, mesmo que isso significasse o retorno do sujeito em uma outra sessão.

O controle do tempo na aplicação dos testes, assim como os intervalos concedidos,

foram importantes, para monitorar o cansaço dos sujeitos. Dado que cada sessão

envolvia a repetição de um alto número de sentenças, era esperado que as sessões

se tornassem enfadonhas, o que poderia trazer consequências para a qualidade de

dados, resultando em uma fala mais rápida, ou, ao contrário, demasiada lenta.

Nas tabelas 3.3 e 3.4, apresentamos o perfil dos informantes do pst e do pp,

respectivamente.

8 Esse procedimento na obtenção dos dados extraídos apenas pela repetição das palavras e sentenças previamente

faladas pela aplicadora foi adotado em decorrência do fato de que nem todos os informantes sentiam-se à vontade

para ler os itens e as sentenças.
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Tabela 3.3: Falantes do Português santomense (pst) em contexto de fala controlada,
onde M = masculino e F = feminino.

Sujeito Idade Sexo Bilíngue? Escolaridade

01 18 M Não Alta

02 18 F Não Alta

03 18 F Não Alta

04 19 M Sim Alta

05 22 F Não Alta

06 23 M Não Alta

Tabela 3.4: Falantes do Português principense (pp) em contexto de fala controlada,
onde M = masculino e F = feminino.

Sujeito Idade Sexo Bilíngue? Escolaridade

01 18 M Não Alta

02 18 F Não Alta

03 18 F Não Alta

04 19 M Não Alta

05 20 F Não Alta

06 20 M Não Alta

Trabalhamos com uma amostra de fala mais homogênea, na qual diferenças

relacionadas à faixa etária e a anos de escolarização são atenuadas, resultando em

dados mais precisos que permitem o aperfeiçoamento das generalizações. Esse corpus

mais homogêneo possibilita isolarmos os fenômenos de alguns fatores externos, bem

como manipularmos os aspectos linguísticos que podem confirmar ou refutar as

hipóteses construídas a partir dos dados de fala espontânea.

Antes da aplicação efetiva dos testes, todos os itens lexicais e sentenças foram

validados por falantes do pst e do pp, já que itens de ampla circulação, no pb e no

pe, podem não ser recorrentes nas variedades de stp. Dada a falta de instrumentos
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linguísticos, como um dicionário do português de stp que poderia auxiliar o preparo

dos testes, ao elegermos os itens lexicais que compõem esse corpus, optamos por usar

as palavras levantadas, de forma recorrente, ao longo das entrevistas.

Essa escolha permitiu a elaboração de um teste que fosse mais próximo à re-

alidade dos falantes das variedades de São Tomé e do Príncipe, entretanto, ainda

assim, tal abordagem não foi suficiente para elencarmos todos os itens lexicais em-

pregados, já que alguns contextos analisados eram demasiados específicos, exigindo

que o fenômeno examinado apresentasse uma determinada configuração segmental,

silábica e acentual. Em decorrência disso, anteriormente ao início das sessões de

gravações, os testes foram revistos por um falante do pst e por outro do pp, os

quais ouviram todas as sentenças e itens lexicais abarcados no teste e julgaram se

a construção em evidência seria aceita pelos informantes ou se causava algum des-

conforto. Os sujeitos que auxiliaram a validação dos dados eram falantes nativos

das variedades em questão, não dominavam outras línguas, residiam no arquipélago

e não participaram das sessões de gravação. Nessa etapa, algumas sentenças foram

descartadas e outras modificadas. Todavia, mesmo ao longo das sessões, sentenças

ou itens lexicais que causaram qualquer estranhamento aos informantes foram sis-

tematicamente desconsiderados, o que resultou em números distintos de produções

por informantes. Por fim, se a mesma sentença fosse contestada ou estranhada por

mais de um falante, esta era excluída do teste como um todo.

O corpus de fala controlada utilizado nesta pesquisa pode ser integralmente

conferido nos Anexos, onde especificamos o teste aplicado, o fenômeno em evidência

e o item lexical extraído. Esses dados coletados através da aplicação de diferentes

testes foram, em conjunto com os dados obtidos mediante as entrevistas sociolin-

guísticas dos sujeitos, analisados com o auxílio do Praat (BOERSMA; WEENICK,

2019), ferramenta pela qual detectamos, espectralmente, ocorrências de diferentes

processos fonológicos, ou mesmo realizações fonéticas de segmentos distintos nas

variedades de stp. A seguir, na seção 3.2.3, apresentamos os critérios da análise

espectral e indicamos os contextos e domínios fonológicos abarcados nesta pesquisa.
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3.2.3 Procedimento de Análise

A descrição e análise dos processos fonológicos, no pstp, foram realizadas a

partir do exame do corpus levantado em trabalho de campo nas ilhas de São Tomé

e do Príncipe. Dessa forma, posteriormente à coleta de dados, os itens e sentenças

selecionados foram organizados e examinados de acordo com critérios fonéticos (cf.

seção 3.2.3.1) e fonológicos (cf. seção 3.2.3.2) responsáveis por nortear a investigação

dos processos investigados nesta tese.

3.2.3.1 Critérios Fonéticos: parâmetros acústicos

Os critérios fonéticos dizem respeito aos fatores acústicos incorporados na des-

crição dos fenômenos analisados. De modo a propormos uma fonologia para o pstp,

bem como para examinarmos processos vocálicos e consonantais no pst e no pp,

observamos as diferentes configurações físicas dos sons, examinando aspectos como

frequências, duração e amplitude dos segmentos, que poderiam trazer evidências

empíricas para a análise empreendida nesta tese.

De acordo com a teoria Fonte e Filtro, as vogais orais são caracterizadas pela

vibração das pregas vocais e a modificação do som pelo trato vocal conforme a dispo-

sição da mandíbula, da língua e dos lábios, resultando em formantes distintos para

cada qualidade vocálica (LADEFOGED; JOHNSON, 2011). Em geral, embora os

segmentos vocálicos apresentem quatro formantes, o primeiro e o segundo formantes

são suficientes para mapear a região articulatória na qual uma vogal é produzida

e, por isso, serão utilizados como critério fonético para análise dos processos de na-

tureza vocálica, como o alçamento, a harmonia e a nasalização, identificados nas

macrovariedades em foco.

Escudero et al. (2008), comparando características acústicas das sete vogais

orais tônicas do pb e do pe, indicam que, em média, as variedades brasileira e

europeia do português apresentam os valores próximos em relação ao primeiro (F1)

e do segundo formantes (F2) especificados na tabela 3.5.
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Tabela 3.5: Valores médios, em Hertz, de F1 e F2 em pb e em pe (cf. ESCUDERO
et al., 2008, p. 8).

Vogal
Mulher Homem

pb pe pb pe
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

i 307 2676 313 2760 285 2198 284 2161
e 425 2468 402 2508 357 2028 355 2028
E 646 2271 511 2360 518 1831 455 1836
a 910 1627 781 1662 683 1389 661 1365
O 681 927 592 1118 532 927 491 934
o 442 893 422 921 372 804 363 843
u 337 812 335 862 310 761 303 814

O primeiro formante (F1) está correlacionado à altura da mandíbula, definindo

o segmento vocálico como alto, médio ou baixo, ao passo que o segundo formante

(F2) corresponde ao movimento horizontal da língua, relacionando-se à posteriori-

dade ou anterioridade do segmento. Os valores dos formantes são atribuídos em

Hertz e apresentam configurações próprias. O F1, como exposto na tabela 3.5, é in-

versamente proporcional à altura da mandíbula e, por isso, as vogais altas possuem

F1 baixo ao passo que as vogais baixas tendem a apresentar valores de F1 mais

elevados. De outra forma, os valores mais altos de F2 relacionam-se à anterioridade:

quanto mais anterior um segmento vocálico, maior seu F2, e quanto mais posterior,

menor será seu valor de F2.

Tendo por base os valores estabelecidos por Escudero et al. (2008) para o pb e

para o pe, descrevemos os valores dos formantes das vogais no pst e no pp, de modo

a confirmar ou não processos de natureza vocálica a partir da alteração formântica

dos segmentos em evidência. Tal descrição acústica é feita, em um primeiro mo-

mento, considerando os dados produzidos por informantes homens, separadamente,

dos dados produzidos por mulheres, uma vez que a frequência de vibração do trato

vocal masculino, devido à sua configuração anatômica, é distinta do feminino (cf.

ESCUDERO et al., 2008).9 Após isso, os dados serão considerados de forma geral.

A presença de formantes também foi um critério relevante para análise do

9 No geral, a vibração das pregas vocais masculina tende a ser mais lenta, reduzindo o valor da frequência funda-

mental e, por conseguinte, dos demais formantes, como pode ser conferido, comparativamente, na tabela 3.5.
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processo de vocalização da lateral /l/. As laterais, assim como os róticos, compõem

as consoantes líquidas, podendo ser caracterizadas, acusticamente, com um aspecto

físico semelhante às vogais. Dessa forma, distintamente de outras consoantes, as

laterais apresentam uma estrutura formântica visível, porém, menos intensa em

relação aos formantes vocálicos, mudando, abruptamente, de intensidade no início

de uma vogal vizinha. De acordo com Ladefoged e Johnson (2011), a lateral [l],

além de uma estrutura formântica menos intensa, no geral, apresenta formantes

centralizados com aproximadamente 250 Hz (F1) e 1100 Hz (F2) (LADEFOGED;

JOHNSON, 2011).

Em relação ao pb, Brod (2014), ao analisar a consoante lateral em posição

de coda, nota que /l/ pode ser vocalizado [w] ou velarizado [ë], sendo encontradas,

também, diferenças gradientes na produção do segmento velarizado, pois a lateral,

em coda, pode ser realizada de forma mais [ë] ou menos velarizada [l].10 Conforme a

autora, o estabelecimento de [l] ou [ë], em coda, pode ser feito a partir dos valores de

F1 e F2, dado que, caso a consoante seja produzida em uma região linguo-velar, F1

tenderá a ser alto e mais próximo a F2, ao passo que, se a consoante for realizada em

uma região linguo-alveolar, F1 será menor (BROD, 2014). Por fim, a coda lateral, ao

ser produzida como um segmento vocalizado [w], caracterizada por uma articulação

dorso-velar e a exemplo das vogais, apresenta estrutura formântica intensa, possui

valores mais baixos para os três primeiros formantes e menor duração do segmento

vocalizado em relação às realizações de sons laterais (BROD, 2014).

Assumindo que a coda /l/, no pst e no pp, pode ser realizada como uma la-

teral velarizada [ë] ou vocalizada [w], utilizaremos como critério de estabelecimento

de uma variável ou outra, além da inspeção perceptual, a estrutura formântica, a

amplitude e a duração dos segmentos. Dessa forma, caso o segmento em evidên-

cia apresente formas espectrais menos intensas, quando comparado às vogais, bem

como trajetória de formantes e duração consistentes, o classificamos como [ë], como

demonstrado pelo espetrograma de álcool ["aë.kO] na figura 3.1, em que a passagem

entre [a] e [ë] é demarcada por uma perda de energia de F2.

10 A autora analisa a variedade de Florianópolis.
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Além da vocalização, na figura 3.1 observamos um exemplo de apagamento

da coda final /l/, visto que não há correlatos acústicos consistentes que permitam

atestarmos a ocorrência sonora de uma lateral, ou de uma forma vocalizada, na

palavra álcool, pois não é possível discernir ondas sonoras correlatas à coda, ou

mesmo traços espectrais como barra de vozeamento, estrutura formântica ou faixas

de amplitude que corroborem a realização de um segmento.

Figura 3.1: Espectrograma da palavra álcool ["aë.kO] - pst.

De forma distinta, identificamos como [w], os segmentos que não apresentaram

perda de energia e em que, além disso, o percurso dos formantes próprio aos ditongos

formados por uma vogal posterior, caracterizado pelos baixos valores dos formantes

de [w], foi evidenciado. Ademais, a duração do segmento vocalizado foi o último

critério observado, uma vez que o offglide [w] tende a ser menor em relação à [ë].

Ao ser vocalizada, a lateral, antes em coda, é realizada como [w], formando

um ditongo decrescente sempre fechado pelo offglide [w]. Na figura 3.2, o offglide

[w] é constatado pela configuração do ditongo, na medida em que a transição dos

formantes de [E] para [w] pode ser evidenciada. Embora o ditongo [Ew], quando

comparado a outros ditongos decrescentes, apresente contornos formânticos mais
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estáveis, dada a proximidade articulatória entre [E] e [w], é possível, ainda, verificar-

mos uma queda sutil do primeiro e segundo formantes na transição de [E] para [w],

demarcando, juntamente com a manutenção da intensidade espectral observada, o

segmento-alvo como vocalizado.

Figura 3.2: Espectrograma da palavra mel ["mEw] - pp.

A trajetória dos formantes foi um critério examinado, também, para análise

dos processos de sândi vocálico. Os contextos de possível aplicação do processo

foram observados, espectralmente, de modo a detectarmos a presença de apenas um

segmento, caracterizando a degeminação ou a elisão, ou a existência de dois fones,

demarcando a aplicação da ditongação ou a não ocorrência dos processos.

Na figura 3.3, a transição dos formantes de [E] para o offglide [U
“
] atesta a

ocorrência da ditongação, processo evidenciado, nesse caso, por um aumento no

valor de F1, em decorrência da elevação da mandíbula exigida na produção de [U
“
], e

um decréscimo no valor de F2, posto que a língua sai de seu estado de anterioridade

para uma posição mais posterior.
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Figura 3.3: Ocorrência de ditongação - pst.

Além disso, quando nenhum dos processos de sândi vocálico era identificado,

duas vogais podiam ser plenamente discriminadas no espectrograma analisado. Vale

a pena ressaltar que embora uma pausa (\:) possa estar inserida entre as vogais, os

segmentos vocálicos poderiam, também, estar justapostos sem inserção de pausa.

Por fim, a duração dos encontros vocálicos foi considerada para delimitarmos a

presença de duas ou uma vogal, bem como de um ditongo ou hiato.

Para a nasalidade tautossilábica, com base em estudos como Moraes e Wetzels

(1992), Valentim (2007), Balduino (2018), entre outros que atestam ser as vogais

nasalizadas mais longas em relação à vogal oral, utilizamos a duração vocálica de

vogais orais e nasalizadas como critério acústico de análise. Assim, segmentamos

e rotulamos manualmente os fones que compunham os dados examinados, como

indicado no espectrograma da figura 3.4 em que a vogal-alvo pode ser dividida em

sua parte estável e no murmúrio nasal.
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Figura 3.4: Vogal nasalizada - pp.

Tendo em vista que o murmúrio nasal pode ser correlato de uma consoante em

coda, consideramos sua duração como parte componente da rima na sílaba que

apresenta nasalização tautossilábica.11 Já a nasalidade heterossilábica, que não

apresenta murmúrio nasal, além de ter sua duração considerada, teve o valor de

F1 das vogais baixas examinados. Nos dados de ambos os processos de nasalização,

a duração de cada vogal foi mensurada em milissegundos (ms) e separada de acordo

com sua qualidade para fins comparativos. Em seguida, atribuímos um valor médio

final para cada um dos segmentos analisados de modo que tais medidas pudessem

ser contrapostas às mensurações das vogais orais (cf. seção 5.2).

Especificados os parâmetros acústicos utilizados para respaldar a ocorrência

de diferentes processos fonológicos no pst e no pp, expomos, na seção 3.2.3.2, os

parâmetros fonológicos que nortearam a formalização dos processos.

3.2.3.2 Critérios Fonológicos: hipóteses

Os critérios fonológicos equivalem aos domínios prosódicos e aos aspectos seg-

mentais e suprassegmentais que podem operar como gatilho ou domínio nos pro-

cessos investigados. Tais contextos foram eleitos como parâmetros de análise com

11 Para trabalhos que desconsiderem tal porção conferir Balduino (2018).
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base na revisão da literatura destinada à discussão dos fenômenos fonológicos, e

nos contextos que se revelaram pertinentes no exame preliminar dos dados de fala

espontânea. Desse modo, os critérios fonológicos de análise correspondem a pro-

posições que, submetidas a um exame descritivo e teórico, poderão ser verificadas

ou refutadas tendo em vista os dados de fala do pst e do pp. Nesta seção, indica-

mos, portanto, os contextos fonológicos eleitos como hipóteses que foram testados

de acordo com cada processo fonológico: a neutralização vocálica, abarcando o al-

çamento e a harmonia vocálica; a nasalização vocálica; o cancelamento dos róticos;

a vocalização da lateral /l/, e, por fim, o sândi vocálico externo.

Para análise da neutralização vocálica, assim como em estudos prévios destina-

dos ao exame do quadro vocálico do pst e do pp (CHRISTOFOLETTI; ARAUJO,

2018; SANTIAGO et al., 2020), consideramos a tonicidade da sílaba na qual a vogal

investigada estava inserida. Dessa maneira, o primeiro passo metodológico foi sepa-

rar, para cada qualidade vocálica observada, vogais tônicas, pretônicas, postônicas

mediais e postônicas finais como exemplificado em (1) pela vogal /e/.

(1)

a. morcego [moR."se.gU] tônica

b. cebola [se."bo.l5] pretônica

c. pêssego ["pe.se.gU] postônica medial

d. alface [aë."fa.sI] postônica final

Feito isso, a estrutura silábica também foi examinada de modo a avaliarmos se

a constituição de sílaba, no pst e no pp, é um fator estrutural de gatilho ou bloqueio

para a realização do processo de neutralização vocálica. No quadro 1, são expostos

alguns dados analisados, nos quais, os segmentos vocálicos, ainda considerando a

proeminência da sílaba, também são investigados em função de sua estrutura silá-

bica.
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sílaba Tônica Átona

Morcego [moR."se.gU] Cebola [se."bo.l5]
cv Chocolate [So.ko."la.tI] Bonita [bo."ni.t5]

Cemitério [se.mi."tE.RI
“
U] Alface [aë."fa.sI]

Verde ["veR.dI] Apertar [a.peR."taR]
cvc Ferver [feR."veR] Morcego [moR."se.gU]

Vírgula ["viR.gu.l5] Perder [peR."deR]

Quadro 1: Tonicidade x estrutura silábica.

Conforme Santiago et al. (2020), no pp, vogais médias pretônicas podem

ser neutralizadas a partir do compartilhamento do traço [atr] das vogais tônicas.

Com o propósito de examinar essa possibilidade no pst, bem como avaliar se tal

compartilhamento ocorre também em sílabas postônicas mediais, consideramos, por

fim, o comportamento das vogais pretônicas e postônicas vizinhas a uma sílaba

tônica composta por /E, O/, como indicado no quadro 2.

Vogal σ Pretônica σ Postônica

Precoce [pRe."kO.sI] Pêssego ["pe.se.gU]
/e/ Externa [es."tER.n5] Hóspede ["Os.pe.dI]

Boneca [bo."nE.k5] Método ["mE.to.dU]
/o/ Floresta [flo."RES.t5] Pérola ["pE.Ro.l5]

Quadro 2: Vogais médias átonas.

No que diz respeito aos fenômenos que atingem o rótico (apagamento e poste-

riorização) e a lateral (velarização, vocalização e apagamento) em coda, adotamos os

seguintes critérios fonológicos de análise: contexto vocálico precedente, tonicidade,

fronteira de palavra e, para os róticos, a natureza gramatical do item lexical, sepa-

rando verbos e nomes. Bouchard (2017), examinando o apagamento e as diferentes

realizações dos róticos, no pst, observa que o contexto segmental precedente a /r/

pode ser relevante para a produtividade, ou improdutividade, do cancelamento, ou

de outros fenômenos que têm o rótico como alvo (BOUCHARD, 2017). Sendo as-

sim, para os itens com /r/ em coda, avaliamos se o contexto segmental anterior ao

fone-alvo desempenha algum papel no apagamento ou na posteriorização do rótico

no pst e no pp, como indicado no quadro 3.
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vogal dado

i Vírgula ["viR.gu.l5]
e Verde ["veR.dI]
E Mulher [mu."LER]
a Mar ["maR]
O Horta ["OR.ta]
o Morto ["moR.tU]
u Curso ["kuR.sU]

Quadro 3: Contextos vocálicos investigados: variação de /r/ em coda.

Em relação à vocalização de /l/ em coda, trabalhos como Quednau (1993),

Tasca (1999) e Mateus e D’Andrade (2000) concebem a vocalização de /l/, no pb,

como um fenômeno explicável pela desassociação do traço consonantal [coronal] e

associação do traço vocálico de abertura. Logo, é possível pressupor que os traços

vocálicos que antecedem /l/ podem atuar, no pst e no pp, como gatilho do processo.

Para testar essa hipótese, avaliamos se o contexto segmental precedente configura

um fator relevante para a vocalização de /l/ nas variedades de stp e/ou mesmo para

sua velarização ou apagamento. Alguns dos dados obtidos para análise são expostos

no quadro 4.

vogal dado

i Mil ["mië]
e Túnel ["tu.neë]
E Mel ["mEë]
a Sal ["saë]
O Pólvora ["pOë.vo.R5]
o Polvo ["poë.vU]
u Pulso ["puë.sU]

Quadro 4: Contextos vocálicos investigados: variação de /l/ em coda.

Agrupados os segmentos conforme o contexto vocálico precedente, a tonicidade

foi outro critério considerado. Portanto, sílabas tônicas foram separadas das sílabas

átonas ao examinarmos os processos que atingem /r/ e /l/ em coda. Nos quadros

5 e 6, ainda tendo em vista a vogal que antecede o rótico e a lateral, apresentamos

alguns dados do pst e do pp, nos quais itens com /r/ e /l/, em sílabas tônicas,
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são contrapostos a outros itens cujo rótico e/ou cuja lateral estão posicionados em

sílabas átonas.

vogal σ Tônica σ Átona

i Vírgula ["viR.gu.l5] Irmã [iR."m5̃]
e Verde ["veR.dI] Apertar [a.peR."taR]
E Mulher [mu."LER] – –
a Mar ["maR] Açúcar [a."su.kaR]
O Horta ["OR.ta] Hortaliça [OR.ta."li.s5]
o Morto ["moR.tU] Morcego [moR."se.gU]
u Curso ["kuR.sU] Urbano [uR."ba.nU]

Quadro 5: Dados contendo /r/ em coda: tonicidade x qualidade vocálica - pstp.

vogal σ Tônica σ Átona

i Mil ["mië] Fácil ["fa.sië]
e – – Túnel ["tu.neë]
E Mel ["mEë] – –
a Sal ["saë] Salgada [ saë."ga.d5]
O Pólvora ["pOë.vo.R5] – –
o Polvo ["poë.vU] Colchão [koë."S5̃U

“
]

u Pulso ["puë.sU] Pulseira [puë."se.R5]

Quadro 6: Dados contendo /l/ em coda: tonicidade x qualidade vocálica - pstp.

Para o pb, Callou e Serra (2012) e Oliveira (2018) demonstram que os índices

de apagamento do rótico, em coda, são mais altos em final de palavra fonológica

(ω) do que em seu interior. Dito isso e, assumindo que fronteiras prosódicas são,

no geral, locus de diferentes processos fonológicos, examinamos, separadamente,

itens nos quais o rótico e a lateral estavam em fronteira de sílaba e em fronteira

de palavra fonológica, de dados cuja coda-alvo estava no interior da palavra, como

indicado no quadro 7. Esse contexto foi investigado para todos os processos em

evidência: apagamento e posteriorização de /r/ em coda, assim como velarização,

vocalização e apagamento de /l/ em coda.
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contexto Fronteiraω Interiorω

Mar ["maR] Martelo [maR"tElU]
/r/ Ver ["veR] Verde ["veRdI]

Subir [su"biR] Irmã [iR"m5̃]
Sal ["saë] Salgada [saë"gad5]

/l/ Mil ["mië] Filme ["fiëmI]
Mal ["maë] Maldade [maë"dadI]

Quadro 7: Fronteira e Interior de ω - pstp.

Por fim, o último critério, observado para análise dos processos envolvendo

/r/ em coda, diz respeito à natureza gramatical do item considerado, fator que

favorece o apagamento do rótico no pb (CALLOU, 1987; CALLOU; SERRA, 2012).

Dessa forma, analisamos verbos e nomes de forma separada, como explicitado pelos

exemplos em (2). Ademais, esses dados serão comparados com outros fenômenos

que abarcam apagamentos em coda.

(2)

a. Mar ["maR] nome - Acordar [akoR"daR] verbo

b. Verde ["veRdI] nome - Ver ["veR] verbo

Para a investigação da nasalidade tautossilábica e heterossilábica, visamos

comparar os resultados obtidos nesta tese com a análise proposta por Balduino

(2018). Desse modo, investigamos os contextos vocálicos, acentuais e de fronteira

de palavra onde tais processos poderiam ocorrer ou não. Para tanto, nos valemos de

dados de fala controlada coletados em frases veículos em 2016 e de fala espontânea,

coletados em 2019.

Ademais, revisitando a análise da nasalidade heterossilábica de Balduino

(2018), ampliamos o corpus coletado em 2016 e examinamos, mais detidamente,

dados que continham uma vogal baixa [a] anterior a uma consoante nasal em onset

silábico heterossilábico, como pode ser conferido em (3).

(3)

a. animado [a.ni."ma.dU]
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b. bananeira [ba.na."neI
“
.R5]

O exame desses dados teve como propósito investigar o papel do pé como

possível domínio e gatilho de assimilação do traço de nasalidade que espraia, re-

gressivamente, da consoante nasal para uma vogal oral contígua. Balduino (2018)

constata, com relação à nasalidade vocálica heterossilábica no pst e no pp, que tal

fenômeno não ocorre em sílabas átonas, sendo apenas identificado, opcionalmente,

em sílabas que portam o acento lexical da palavra (BALDUINO, 2018). Embora

a autora defenda uma opcionalidade do processo em sílabas tônicas, o que já afas-

taria o pstp do pb e do pe, em seu trabalho não há uma análise que confirme ou

descarte a proeminência do pé como possível função de gatilho para a nasalidade

heterossilábica. Logo, de modo a colaborar com discussão dedicada a esse fenômeno,

coletamos dados com nasalidade heterossilábica, em que a vogal-alvo correspondia

à cabeça do pé, porém não à sílaba tônica, como apresentado nos itens em (4).

(4)

a. animado

(∗ ·)(∗ ·)

b. mamadeira

(∗ ·)(∗ ·)

c. cama

(∗ ·)

Em relação à coleta dos dados referentes aos processos de sândi vocálico, to-

mamos como paradigma os trabalhos de Bisol (1996; 1999; 2000), Tenani (2002) e

Veloso (2003), e optamos por considerar os algoritmos de formação de ω, ϕ e ip,

apresentados no capítulo 2. Dessa forma, foram elaboradas sentenças nas quais a

localização, a proeminência e a possibilidade de ramificação desses domínios, em
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conjunto com proeminência lexical e os contextos segmentais de sândi, foram siste-

maticamente variados.

Em (5), apresentamos exemplos de sentenças do corpus, com especificação dos

contextos de sândi (sublinhados) em fronteira de palavra fonológica, da maior pro-

eminência dentro do domínio analisado (em caixa alta), do acento lexical (negrito)

e das fronteiras prosódicas observadas, no caso a frase fonológica (ϕ) e o sintagma

entoacional (ip) delimitado a partir de pausa.

(5) a. [A lâmpada]ω [ilumina]ω [a noite]ω

b. [O calulu]ω [inovado]ω [é]ω [gostoso]ω

c. [A matabala amarela]ϕ é gostosa

d. [O maracujá áspero]ϕ é gostoso

e. [A matabala]ϕ [atingiu]ϕ [bom preço]ϕ

f. [A matabala]ϕ [ama]ϕ [o limão]ϕ

g. [A matabala]ip [apesar de verde]ip [é gostosa] ip

h. [A matabala]ip [áspera como uma serra]ip [é gostosa]ip

Assumindo que o fenômeno de sândi vocálico ocorre em diferentes fronteiras

prosódicas (TENANI, 2002), durante os testes, controlamos a fronteira de palavra

fonológica (ω),12 bem como as fronteiras de frase fonológica (ϕ) e de sintagma en-

toacional (ip), observando, ainda, suas respectivas proeminências. No que tange às

fronteiras, examinamos os seguintes contextos: (i) entre ω (5) (a - b); (ii) mesma

ϕ (5) (c - d); (ii) entre ϕ distintas (5) (e - f); (iii) mesmo ip (5) (a - f) e (iv) ip

diferente (5) (g - h). No quadro 8, todas as fronteiras prosódicas consideradas são

elencadas.

12 Na análise conduzida neste estudo, consideramos o clítico como uma palavra funcional, sem acento e prosodica-

mente dependente, formando, por isso, uma ω com uma palavra hospedeira.
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Fronteira Exemplo

ω + ω [A lâmpada]ω [ilumina]ω [a noite]ω
ϕ [A matabala amarela]ϕ [é gostosa]ϕ

ϕ + ϕ [A matabala]ϕ [atingiu]ϕ [bom preço]ϕ
ip [A matabala amarela é gostosa]ip

ip + ip [A matabala]ip [apesar de verde]ip [é gostosa] ip

Quadro 8: Sândi Vocálico Externo: fronteiras prosódicas - pstp.

Já em relação à proeminência, contrapomos sentenças em que (i) o acento

de ω não recai sobre as vogais ressilabificadas, formando uma sequência de átonas

referidas na análise como V1V2 (5)(a); (ii) uma das vogais ressilabificadas porta o

acento de ω, gerando, por consequência, uma sequência de tônica e átona "V1V2,

átona e tônica V1"V2 ou duas tônicas "V1"V2 (5)(b; d); (iii) o acento de ϕ coincide

com o acento lexical (5) (e - f) e (iv) o acento de ϕ diverge do acento lexical (5) (d).

Esses exemplos são apresentados, conforme a proeminência examinada, no quadro

9.

Fronteira Exemplo

V1 + V2 A matabala amarela é gostosa
"V1 + V2 O maracujá amarelo é gostoso
V1 + "V2 A matabala ótima é gostosa
"V1 + "V2 O calulu une as pessoas boas
ϕ + "ϕ [A matabala]ϕ [ama]ϕ [o limão]ϕ
"ϕ + "ϕ [O calulu]ϕ [une]ϕ [as pessoas boas]ϕ
"ϕ + ϕ [O maracujá]ϕ [atingiu]ϕ [bom preço]ϕ

Quadro 9: Sândi Vocálico Externo: proeminências - pstp.

Mais um contexto investigado em relação aos processos de sândi vocálico são

os monomorfemas e abarca a configuração de ω. Considerando a extensão e a

função morfológica de alguns envolvidos em tais fenômenos, como a/o, de/da/do,

na/no, entre outros, Veloso (2003), ao retomar o trabalho de Bisol (1999; 2000),

adota o conceito de monomorfema para discriminar tais itens, compreendendo-os

como morfemas constituídos por apenas um segmento. Conforme Bisol (2000) e

Veloso (2003), os monomorfemas apresentam comportamentos distintos a depender

do processo de sândi vocálico: sempre engatilham os fenômenos de degeminação e
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ditongação, porém apenas ocorrem em contexto de elisão diante da sequência “item

lexical + monomorfema”, já que a estrutura “monomorfema + item lexical” bloqueia

o fenômeno no pb (BISOL, 2000; VELOSO, 2003).

Isso posto e considerando o trabalho de Balduino, Bandeira e Freitas (2017)

que indica a necessidade de avaliar o papel de itens funcionais, caracterizados pela

pouca extensão silábica e por sua dependência prosódica a uma palavra fonológica,

examinamos a ocorrência do sândi vocálico, nas variedades de stp, considerando

itens funcionais em relação aos itens lexicais, como indicado em (6).

(6) a. [Vivo]ω [feliz]ω [na outra]ω [ilha]ω

b. [Eu]ω [amo]ω [izaquente]ω [de azeite]ω

c. [Fiz]ω [o bolo]ω [que a menina]ω [amou]ω

d. [Se ela]ω [não]ω [for]ω [também]ω [não]ω [vou]ω

e. [O vovô]ω [observa]ω [os pássaros]ω

f. [O vovô]ω [ama]ω [os seus]ω [netos]ω

g. [O vovô]ω [une]ω [os netos]ω [bons]ω

Dessa maneira, em conjunto com a análise do corpus de fala espontânea, esses

dados foram utilizados de modo a investigarmos se, a exemplo do pb, algum dos

fenômenos abarcados pode ser bloqueado em decorrência da posição do item fun-

cional (Itemf) em relação à sua palavra hospedeira (ωh). A interação entre o item

funcional e a palavra base hospedeira, como domínio de sândi vocálico, foi contem-

plada dentro do domínio de ω, como indicado nos exemplos de a-d, assim como em

sua fronteira, como demonstrado por e-g em (6), exemplos nos quais observamos

um item lexical seguido por um item funcional.13 Em suma, o quadro 10 especifica

a relação entre item funcional Itemf e ωh considerada nesta tese, fornecendo, para

cada um dos critérios, um exemplo.

13 Considerando que a existência do Grupo Clítico não está isenta de controvérsias, optamos por trabalhar com

a relação entre palavra funcional e palavra hospedeira, sem adotar a nomenclatura de clítico. Dessa forma, ainda

que trabalhos como o de Bisol (2005) e de Veloso (2007) indiquem a fronteira de clítico e palavra fonológica como

domínio importante para o exame da elisão, justificando, inclusive, a existência do Grupo Clítico, limitamos o escopo

desse trabalho às fronteiras de palavra fonológica, frase fonológica e sintagma entoacional.
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Fronteira Exemplo

Itemfωh [Vivo]ω [feliz]ω [na outra]ω [ilha]ω
Itemf + Itemfωh [Fiz]ω [o bolo]ω [que a menina]ω [amou]ω
ω + Itemfωh [O vovô]ω [une]ω [os netos]ω [bons]ω

Quadro 10: Sândi Vocálico Externo: itens funcionais - pstp.

A qualidade das vogais configurou mais um contexto selecionado para o exame

da degeminação, elisão e ditongação, sendo V1 e V2 alteradas de acordo com dife-

rentes qualidades a depender do fenômeno abarcado. Em (7), notamos diferentes

vogais nas posições de V1 e V2, nos três diferentes processos de sândi vocálico aqui

abarcados.

(7) a. O micocó ótimo é gostoso (OV1 ωOV2)

b. O desporto utiliza bons times (uV1 ωuV2)

c. O vovô elege o bom presidente (oV1 ωeV2)

d. O vovô imita o bom neto (oV1 ωiV2)

e. O maquequê apetitoso é bom (eV1 ωaV2)

f. O calulu assim como a banana estava muito bom (uV1 ωaV2)

O controle da qualidade vocálica das vogais envolvidas em tais processos tem

por objetivo avaliar se esse é um fator que pode engatilhar, bloquear ou privilegiar

um fenômeno em relação ao outro. Por isso, para análise do sândi vocálico, obser-

vamos a ocorrência da degeminação (dg), da elisão (el) e da ditongação (dt), em

contextos já descritos pela literatura em língua portuguesa, mas, também, verifica-

mos se há combinações vocálicas não previstas nas variedades de stp.

3.2.3.3 Tratamento Estatístico dos Dados

Além de examinar a distribuição de ocorrência dos fenômenos contemplados

nesta tese, analisando aspectos como gatilho, alvo e domínios, aplicamos, também,

regressões logísticas mistas mediante o software RStudio e o Rbrul, uma interface
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do R, para avaliar quantitativamente os fenômenos em coda, as variantes de /r/ e

/l/ e os apagamentos consonantais, bem como para avaliar o sândi vocálico. Para

fenômenos como nasalização e acento lexical e secundário, trabalharemos com va-

riáveis numéricas como a duração vocálica e, por isso, utilizaremos regressão linear

mista.

A regressão logística, corresponde a um modelo capaz de verificar o efeito

simultâneo de múltiplas variáveis independentes na aplicação de uma regra variá-

vel. Adotando modelos de efeitos mistos, os quais são mais realistas e informativos

(LIMA; GARCIA, 2021), consideramos, nas modelagens realizadas, duas variáveis

aleatórias: item lexical e informante, com a finalidade de verificar não somente o

efeito dos fatores das variáveis fixas sobre a aplicação de cada uma das regras variá-

veis observadas, mas também tendo em conta o efeito da variável aleatória, tornando

os modelos, assim, mais robustos. Por fim, nos casos em que há variáveis numéricas

como a duração dos segmentos e silábica, elegemos o modelo de regressão linear

múltipla para modelar relações entre mais de uma variável previsora e uma variável

resposta numérica contínua.

A significância da variável previsora foi estabelecida pelo valor-p que, para

este estudo, se menor que 0.05, indica que o modelo elegeu a variável como signi-

ficante para ocorrência do fenômeno analisado. O valor-p é calculado, tendo como

referência a hipótese nula a partir de um intervalo de confiança de 95%, e assinala a

probabilidade de se observar determinado resultado, por acaso, em caso de a hipó-

tese nula (H0) ser verdadeira.14 Enquanto a hipótese alternativa (H1) é a hipótese

que está sendo testada, a H0, normalmente, é formulada como a negação da H1,

afirmando que não há relação entre as variáveis e que a distribuição dos dados re-

sulta de aleatoriedade e/ou de um erro de amostragem. Caso o valor-p esteja abaixo

de 0.05, rejeitaremos a hipótese nula e a distribuição dos dados observada é consi-

derada estatisticamente significativa, o que significa que a relação ou o efeito que

está sendo testado são verdadeiros, já que, a probabilidade de ocorrerem por acaso

14 0,05 não é o alfa por padrão. Logo, não se pode dizer que ele seja calculado a partir de um I.C. de 95%. Isso só

é verdade quando adotamos, num estudo, o valor de 0,05 - que poderia ser outro valor, como 0,01 por exemplo. Há

uma convenção de se utilizar esse valor (0,05) nos estudos linguísticos, mas ele não define o valor-p.
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é muito pequena. Por conseguinte, quanto menor o valor de p mais significativo é o

modelo (GUY; ZILLES, 2007; OUSHIRO, 2017; VIEIRA, 2021).

Somando-se a isso e tendo em vista as variáveis eleitas pelos modelos como

significativas, apresentamos, ainda, os pesos relativos de cada fator investigado cal-

culado pelo Rbrul. O peso relativo (P.R) consiste em um valor probabilístico –

proporção de ocorrências da variante de interesse em relação ao total – numa escala

que vai de 0 a 1 em que 0 representa uma chance nula de algo ocorrer (0%), 1 re-

presenta certeza de que vai ocorrer (100%) e 0,5 é o ponto neutro, já que equivale a

50% de certeza de que algo aconteça (GUY; ZILLES, 2007; VIEIRA, 2021). Desse

modo, um fator como tônico (da variável tonicidade) com um peso relativo igual a

0,80 indica uma chance de 80% de que a regra variável investigada seja aplicada se a

variante em evidência estiver em sílaba tônica. Assim sendo, um peso relativo com

um valor superior a 0,5 será interpretado como um indício de que o fator examinado

favorece a aplicação da regra, ao passo que um valor menor que 0,5 sugere o desfa-

vorecimento daquele fator específico. Um valor igual a 0,5, por sua vez, demonstra

que o fator não tem efeito na aplicação da regra.

Nas análises quantitativas realizadas mediante regressão logística, as variáveis

eleitas como significativas e seus respectivos fatores serão apresentados na ordem

de relevância em tabelas, nas quais reportamos, ainda, as estimativas em logodds

(β), isto é, o tamanho do efeito. Os valores positivos dos coeficientes indicam um

efeito positivo sobre a variável examinada, isto é, o favorecimento da variante em

análise, ao passo que os valores negativos correspondem aos efeitos negativos, ou

desfavorecimento do fenômeno investigado em um contexto específico. Reportare-

mos, também: (i) o intercepto, correspondente ao valor da variável resposta quando

X for o fator de referência de cada variável em uma função P (Y = 1) = f (B0 +

B1X1 + B2X2 + ... + BnXn) e (ii) o input, que representa o nível geral de uso de

determinado valor da variável dependente. Tal valor deve se aproximar da frequên-

cia de aplicação da regra, calculada para a amostra total e quando isso não ocorre, é

um indicativo de que a distribuição dos dados, através dos fatores analisados, não é

equilibrada (VIEIRA, 2021). Por fim, no caso das regressões lineares mistas, repor-

taremos, ainda o R2, que corresponde a uma medida estatística (0 - 1) indicativa do
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quanto o modelo é apropriado para a análise em questão - quanto maior esse valor,

e, portanto, próximo de 1, mais adequado o modelo é para explanar o fenômeno em

foco.

O objetivo dos modelos de regressão logística e linear adotados nesta tese é,

em suma, avançar na análise exploratória dos dados, pautada na inspeção visual das

ocorrências no Praat e na estatística descritiva. Pretendemos, assim, examinar os

dados a partir de modelos que desempenham “o duplo papel de verificar uma relação

entre variáveis preditoras e de resposta, e de, ao mesmo tempo, gerar previsões de

dados futuros” (LIMA; GARCIA, 2021, p. 10). Ademais, verificamos que, ao lidar

com a vasta variação identificada nos processos do pstp, modelos de regressão com

efeitos mistos são capazes de abranger a concomitância de diferentes fatores atuando

sobre o fenômeno, inclusive, fatores aleatórios.

3.3 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, apresentamos os métodos e os materiais empregados na análise

do comportamento fonotático e de diferentes processos fonológicos do pst e do pp.

Visando uma descrição fonológica ampla de tais variedades, trabalhamos com dados

de fala espontânea e de fala controlada coletados durante dois trabalhos de campo

em stp.

Na tabela 3.6, está exposto o total de itens lexicais e/ou sentenças coletados

mediante contexto controlado. O número de ocorrências é estabelecido, primeiro,

em relação aos informantes, contemplando duas ocorrências por sujeito e, posteri-

ormente, em relação a cada variedade. Para tanto, consideramos a produção de seis

falantes para o pst e seis falantes para o pp.
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Tabela 3.6: Fala Controlada - Número de dados considerados.

Fenômeno
Fala Controlada

Por Informante Por Variedade
Palavras Ocorrências Palavras Ocorrências

Alçamento 90 180 90 1.080
Harmonia Vocálica 78 156 78 936
Nasalização 128 256 128 1.200
Apagamento de /r/ 80 160 80 960
Apagamento e Vocalização de /l/ 55 110 55 660
Degeminação 32 64 32 384
Elisão 34 68 34 408
Ditongação 47 94 47 564

total 544 930 544 6.192

Na tabela 3.7, de outro modo, exibimos o total de palavras e sentenças exa-

minadas nos dados de fala espontânea. Para esses dados, coletados através de en-

trevistas, não estabelecemos o número de palavras ou ocorrências por informantes,

já que, por não haver, por exemplo, o mesmo controle exigido na coleta dos dados

elicitados, o número de itens lexicais e ocorrências variou entre os sujeitos. O único

controle estabelecido, nesse sentido, foi discriminar os dados conforme a variedade

em questão e limitar seis ocorrências por item lexical, de modo que as palavras abar-

cadas fossem mais diversificadas possível. Na tabela 3.7, os espaços preenchidos por

(–) equivalem a contextos ainda não analisados nos dados de fala espontânea, mas

que serão verificados em pesquisas futuras.

Tabela 3.7: Fala Espontânea - Número de dados considerados.

Fenômeno
Fala Espontânea

pst pp
Palavras Ocorrências Palavra Ocorrência

Alçamento 150 500 150 500
Harmonia Vocálica 120 200 120 200
Nasalização 30 210 30 210
Cancelamento de /r/ 298 702 290 827
Vocalização de /l/ 205 750 370 106
Degeminação 36 36 – –
Elisão 30 30 – –
Ditongação – – – –

total 869 4.326 960 1.843

O total de ocorrências, apresentado nas tabelas 3.6 e 3.7, abarca as produções
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de todos os informantes examinadas. No total, os dados de fala espontânea contem-

plam a produção de 10 informantes por variedade, ao passo que, os dados de fala

controlada consideram a produção de seis sujeitos para cada variedade. A relação

de palavras e sentenças elicitadas utilizadas pode ser, integralmente, conferida no

apêndice.

As ocorrências elencadas foram submetidas, enquanto procedimento de análise,

a uma série de critérios fonéticos - inspeções auditivas e acústicas -, que atestavam,

ou não, a realização dos fenômenos fonológicos em evidência, assim como a critérios

fonológicos, ou seja, contextos segmentais, suprassegmentais e prosódicos que podem

funcionar como gatilho ou domínio na realização dos processos. Tanto os parâmetros

fonéticos, quanto os parâmetros fonológicos, constituem, portanto, procedimentos

empíricos de compilação dos processos fonológicos, bem como hipóteses verificadas

estatisticamente e interpretadas a partir de aspectos teóricos.



Capítulo 4

Aspectos Fonéticos e
Fonológicos do Português de stp

O presente capítulo apresentará alguns aspectos fonéticos e fonológicos do

pstp tendo por base dados do corpus de fala espontânea e elicitada, bem como

trabalhos prévios dedicados ao exame de fenômenos sonoros do pst e do pp: Ch-

ristofoletti (2013), Bouchard (2017; 2018), Brandão et al. (2017), Christofoletti e

Araujo (2018); Balduino (2018); Araujo e Balduino (2019) e Santiago et al. (a sair),

Agostinho, Soares e Mendes (2020), Balduino e Vieira (2020), entre outros.

Para caracterizar o sistema fonológico de uma língua, é necessário especificar

seu inventário segmental, além de apresentar e descrever as regras que explanam

o mapeamento entre formas subjacentes e de superfície. A descrição fonética e fo-

nológica do português de stp, aqui empreendida, justifica-se, assim, por viabilizar

informações estruturais relevantes para o exame dos processos fonológicos investiga-

dos nesta tese. Esse é o caso, por exemplo, do conjunto de consoantes e vogais que

compõem o quadro fonológico do pstp, as combinações segmentais em cadeia, a es-

trutura silábica, o acento, entre outros fatores fonológicos diretamente relacionados

aos fenômenos examinados.

A descrição fonética e fonológica do português de stp, dessa forma, permite

uma compreensão mais ampla da relação entre domínio, alvo e gatilhos dos processos

analisados, de modo que não seja preciso recorrermos, frequentemente, às fonologias

do pb e do pe, utilizando-as como premissas que permitem a pressuposição de

que determinadas estruturas fonológicas sejam as mesmas para o pstp, ou, mais

especificadamente, para as macrovariedades examinadas nesta tese. Ademais, uma

108
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fonologia própria ao pstp corrobora o rompimento de pré-concepções axiológicas,

socialmente construídas e cientificamente não sustentadas, de que o português de

stp e as demais macro e microvariedades do arquipélago são desvios de um padrão

idealizado - postura metodológica que poderia conduzir a hipóteses e generalizações

incorretas.

Nesse sentido, neste capítulo, apresentamos uma descrição fonotática do por-

tuguês falado em São Tomé e Príncipe pstp. Procuramos adotar uma abordagem

unificada que incorpora, em conjunto, aspectos fonológicos do pst e o pp, referidos

como pstp, porém, quando necessário, ressaltamos as especificidades de cada ma-

crovariedade. Para tanto, em 4.1 e 4.1.5, apresentam-se as consoantes que compõem

o quadro fonológico do pstp, ao passo que em 4.2, nos detemos nos segmentos vocá-

licos. Em 4.3 discutimos a composição silábica de tais variedades e, por fim, em 4.4

fazemos uma breve consideração a respeito do acento lexical e de outros aspectos

suprassegmentais. A partir desse momento, referimos o termo pstp às análises que

incorporam dados de ambas as variedades. Ao mesmo tempo, discriminaremos o

pst e o pp ao tratarmos dos dados das variedades de modo individual.

4.1 Segmentos Consonantais

As consoantes, definidas como [+consonantal], estão divididas de acordo com

cinco modos de articulação: oclusivo, fricativo, vibrante, nasal e lateral e, em quatro

pontos de articulação: labial, alveolar, palatal e velar (cf. quadro 11).

Labial Alveolar Palatal Velar
Oclusiva p b t d k g
Fricativa f v s z S Z
Vibrante r

Nasal m n ñ
Lateral l L

Quadro 11: Consoantes -pstp.

O quadro 11 apresenta as consoantes fonológicas do pstp, porém, além dos

segmentos discriminados no quadro em questão, relações de alofonia são esperadas,

assim como a variação de formas fonéticas devido à implementação de processos
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fonológicos. Essas e outras questões serão reportadas ao longo deste capítulo e do

capítulo 5.

4.1.1 As Oclusivas

O português falado em stp possui seis consoantes oclusivas: /p b t d k g/. Por

envolverem oclusão, esses segmentos, além de especificados como [+consonantal],

são todos [-contínuo] e [- soante], sendo realizados com uma obstrução do fluxo de

ar na cavidade oral. Em relação ao ponto de articulação, observamos três grupos

de oclusivas: o labial /p b/, o coronal /t d/ e o dorsal /k g/, os quais podem se

distinguir em decorrência da marcação de vozeamento como indicado no quadro 12.

p b t d k g
[soante] - - - - - -

Ponto de Articulação
[labial] + +

[coronal] + +
[dorsal] + +

Nó Laríngueo
[vozeado] - + - + - +

Quadro 12: Consoantes Oclusivas - pstp.

No quadro 12, as especificações de um traço terminal, ou de um nó, é dada pelo valor

(+). Quando um determinado segmento não é marcado para um traço terminal, o

representamos como (-), todavia, sua especificação é deixada em branco para os nós

de classe não delimitados ou subespecificados, de modo a evitarmos uma valoração

de traços redundante.

4.1.1.1 Oclusivas Labiais

No pstp há duas consoantes oclusivas labiais: uma surda /p/ e a outra so-

nora /b/. O estatuto fonêmico de ambas consoantes pode ser definido a partir das

oposições entre /p/, /b/ e /m/, como indicado em (1).
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(1)

a. /p/ ["pa.t5]

b. /b/ ["ba.t5]

c. /m/ ["ma.t5]

As oclusivas /p/ e /b/ ocorrem em início e meio de palavra. Em termos de tra-

ços, observamos que tanto /p/, quanto/b/, são [-contínuo] e [labial], distinguindo-

se, essencialmente, pela sonoridade, já que, enquanto /b/ é [+vozeado], /p/ é [-

vozeado]. Isso indica que o vozeamento, no caso das oclusivas labiais, pode produzir

contraste no português do stp.

Na sílaba, /p/ e /b/ compõem (i) o único elemento do onset, podendo ser

sucedido por qualquer uma das sete vogais detectadas no pst e no pp, ou (ii)

o primeiro elemento (C1) de um onset complexo (C1C2). Nesses casos, enquanto

C1 é /p/ ou /b/, a consoante seguinte (C2) corresponde, geralmente, a um rótico

ou a uma lateral, como em Brasil [bRa."zië] ou plástico ["plaS.ti.kU].1 Por fim, as

oclusivas podem anteceder, como onset, vogais orais, nasalizadas e ensurdecidas,

como indicado em (2).

(2) a./b/ ["ba.l5]

b./b/ ["bRa.sU] ∼ ["bKa.sU]

c./b/ ["bẽ̃ȷ]

d./p/ ["pER.tU]

e./p/ ["põ.tI]

f./p/ [o.pi
˚
."taR]

4.1.1.2 Oclusivas Coronais

Similarmente às oclusivas labiais, detectamos duas consoantes oclusivas alveo-

lares - /t/ e /d/ - contrapostas entre si pelo vozeamento no pstp. Essas consoantes

1 Quando a lateral /l/ ocupa a posição de C2, detectamos o fenômeno de roticização deste segmento no pst:

["pRaS.ti.kU], o qual é realizado de forma não muito frequente e identificado, pelos próprios falantes, como uma forma

estigmatizada.
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são definidas como fonemas da variedade em questão com base nas oposições entre

/t/ e /d/, como exemplificado em (3).

(3) a./t/ ["ti.5]

b./d/ ["di.5]

c./t/ ["kOR.t5]

d./d/ ["kOR.d5]

Outras oposições, considerando as demais consoantes alveolares observadas nesse

sistema, corroboram o estatuto fonêmico de /t/ e /d/, já que essas podem gerar

distinção de significado quando analisadas em oposição a /R/, /n/ e /l/, como apre-

sentado pelos pares mínimos em (4).

(4) a./r/ ["Ra.t5]

b./d/ ["da.t5]

c./n/ ["na.t5]

d./l/ ["la.t5]

Em algumas palavras, as oclusivas coronais alternam com africadas diante

de [i], resultando em africadas alveolares [ts] e [dz] e em africadas palatais [tS] e

[dZ].2 A realização das oclusivas africadas é condicionada pelo contexto segmental

seguinte, já que a variação entre as oclusivas coronais e africadas ocorre quando

tal consoante é seguida por [i]. No entanto, ainda que o segmento [i] opere como

gatilho do fenômeno, a relação de alofonia estabelecida pela oclusiva coronal não é

constatada em todos os dados que estejam em contexto propício de africatização.

Assim, a oscilação entre [t] ∼ [tS] ∼ [ts] e [d] ∼ [dZ] ∼ [dz] é observada, inclusive, na

fala de um mesmo falante, que ora palataliza a oclusiva diante de [i], ora a produz

sem palatalização, ora como uma africada alveolar.

Nas figuras em (5), por exemplo, contrastamos [t] x [tS]. A palatalização, como

elucidado pelas figuras 4.1a e 4.1b, é caracterizada por três fases distintas: o silêncio,

2 A produção de africadas palatais [tS] e [dZ] é amplamente reportada também no pb, já [ts] e [dz] são observados

em micro-variedades brasileiras específicas, como, por exemplo, em algumas regiões de Santa Catarina (PAGOTTO,

2004).
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a oclusão e a fricção, responsável pela produção de [S]. Desse modo, após a oclusão,

evidenciada pelo contato da lâmina da língua com os alvéolos, há uma obstrução par-

cial do ar, provocando, por conseguinte, uma turbulência espectral próxima àquela

provocada pelas fricativas. Ainda com relação à izaquente [i.za."kẽn.tSI], exempli-

ficado pelo espectrograma da figura 4.1a, é preciso ressaltar que a realização de [tS]

somente é possível em decorrência do alçamento da átona final, a qual, após ser

neutralizada como [i/I], possibilita a palatalização de /t/ e /d/, criando o contexto

ideal para sua implementação. Essa é uma condição necessária para a palatalização

das oclusivas coronais, porém, tendo em vista que este fenômeno não é obrigatório

no pstp, o alçamento de /e/ átono final não engatilha, obrigatoriamente, a palata-

lização.

(5)

(a) [tSI] do item izaquente [i.za."kẽn.tSI]. (b) [tI] do item izaquente [i.za."kẽn.tI].

Na figura (6), comparamos acusticamente a africada palatal [tS] e a africada

alveolar [ts] do item atirar produzido por informantes distintos do pp. Além da

análise de oitiva, utilizamos, como critério de segmentação, a intensidade e a dis-

tribuição da turbulência das fricativas. A fricativa alveolar [s], em geral, apresenta

uma turbulência com frequências mais altas e, por isso, a energia do espectro é

concentrada em porções superiores, como demonstrado em 4.2b. A fricativa palatal

[S], de outro modo, possui intensidade mais baixa quando contrastada a [s] e, por
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isso, tem frequências mais baixas e, por consequência, uma faixa de frequência mais

distribuída no espectro, como em 4.2a.

(6)

(a) [tSi] do item atirar [a.tSi."Ra]. (b) [tsi] do item atirar [a.tsi."Ka].

Na africatização das oclusivas, após a oclusão percebe-se a produção de uma

fricativa, a qual pode ser [s], [z], [S] ou [Z]. No caso da produção de fricativas pós-

alveolares [S] e [Z], a palatalização da oclusiva coronal é explanada pelo espraiamento

de [coronal] dominado pelo nó vocálico de [i], abarcando, hierarquicamente, o

traço de anterioridade. Dessa forma, /t/ e /d/, segmentos especificados em onset

como [coronal] e, por conseguinte, [+ anterior], quando contíguos a [i], vogal

[coronal] e, redundantemente, [- anterior], adquirem uma articulação secundária

[coronal, - anterior] mediante um espraiamento de traços do nó vocálico de [i], além

de contraírem, articulatoriamente, o traço [contínuo], realizando-se como o segmento

complexo [tS]. Já no caso de [ts] e [dz], o traço de anterioridade é mantido, havendo,

apenas, a produção de [contínuo].

Em relação à posição silábica, as consoantes /t/ e /d/ são observadas como

onset simples (C1) e podem ser seguidas por qualquer uma das sete vogais orais do

pstp. Além disso, ocorrem como primeiro segmento de um onset complexo (C1C2),

caso o segundo elemento (C2) seja preenchido por um rótico ou por uma lateral.

Ainda em relação à estrutura silábica, notamos que /t/ e /d/ podem ser realizadas

como onset de uma vogal nasalizada e /t/ como onset de uma vogal enfraquecida
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ou ensurdecida, como indicado em (7). Em outros casos, /t/ e /d/ podem compor

estruturas silábicas complexas, formando novas combinações em que C2 comumente

é uma fricativa, como em (37), em decorrência de apagamento vocálico (ver seção

4.3.5).

(7) a./d/ [a.di.vẽ."tSiS.t5]

b./d/ ["dKO.g5] ∼ ["dRO.g5]

c./d/ ["dẽ.tI]

d./t/ ["ba.tSi
˚
.m5]

e./t/ [a."tKi.tU] ∼ [a."tRi.tU]

f./t/ [a."tẽ.tU]

g./d/ [dze."nO.vI]

No espectrograma da figura 4.3, notamos, por exemplo, que a vogal [i] pretô-

nica, da primeira sílaba, não é produzida. Após a oclusão de [d], nota-se, imediata-

mente, a produção da fricativa [z], resultando na sequência [dze].

Figura 4.3: [dze] do item dezenove [dze."sE.tI]

Por fim, os alofones [tS] e [dZ], com exceção de alguns itens específicos, como

tchau ["tSaU
“
], catchupa [ka."tSu.p5], correspondendo a formas lexicalizadas, são

limitados a [i], não sendo observados em outros contextos vocálicos ou mesmo em

sílabas com onset complexo.
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4.1.1.3 Oclusivas Dorsais

O pstp apresenta duas oclusivas dorsais, uma surda /k/ e a outra sonora /g/,

as quais geram oposições em sílabas átonas e tônicas como exposto em (8).

(8) a./k/ [se."kaR]

b./g/ [se."gaR]

c./k/ ["va.ka]

d./g/ ["va.ga]

No que tange à sílaba, /k/ e /g/ podem figurar tanto um onset simples, seguido

por qualquer uma das sete vogais orais, quanto C1 de um onset complexo. Sendo o

primeiro elemento de um onset complexo, /k/ e /g/ são sucedidos, obrigatoriamente,

por um rótico ou por uma lateral como C2, sendo o onset de uma sílaba CV, pode

ser sucedido pela produção de uma vogal enfraquecida como exemplificado em (9).3

(9) a./k/ ["tE.ki
˚
.ni.ka] ∼ ["tE.ki.ni.ka]

b./k/ ["kKa.vU] ∼ ["kRa.vU]

c./g/ ["ga.tU]

d./g/ ["gK5̃.dI] ∼ ["gR5̃.dI]

4.1.2 As Fricativas

O pstp possui seis consoantes fricativas:/f, v, s, z, S, Z/. Esses segmentos são

produzidos mediante uma abertura estreita do trato vocal pelo qual o ar passa de

forma contínua, porém é, ao mesmo tempo, constrito, fazendo com que essa pas-

sagem seja realizada por meio de um ruído de fricção (TRASK, 2011). Logo, por

envolverem tanto fricção como obstrução do ar, as fricativas são todas [+ consonan-

tal], [+ contínuo] e [- soante]. Em relação ao ponto de articulação, observamos dois

grupos de fricativas: o labial /f v/ e o coronal /s z S Z/, sendo que as palatais /S

3 Questões de silabificação, como a possibilidade de núcleos não preenchidos, também recorrentes com as oclusivas,

independentemente do ponto de articulação envolvido, serão discutidas na seção 4.3.
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Z/ não são produzidas com a ponta da língua. Essas fricativas podem se distinguir,

ainda, em decorrência da marcação de vozeamento como indicado no quadro 13.

f v s z S Z
[soante] - - - - - -

[contínuo] + + + + + +
Ponto de Articulação

[labial] + +
[coronal] + + + +
[anterior] - -

Nó Laríngueo
[vozeado] - + - + - +

Quadro 13: Consoantes Fricativas - pstp.

Como exposto no quadro 13, além dos traços [labial] e [coronal], [anterior]

e [vozeado] também são relevantes para o estabelecimento dos contrastes fonológicos

das fricativas no pstp. O traço [-anterior] é responsável pela distinção entre /s, z/ e

/S, Z/, ao passo que [vozeado], assim como no caso das oclusivas, divide as consoantes

entre surdas /f, s, S/ e sonoras /v, z, Z/.

4.1.2.1 Fricativas Labiais

O estatuto fonológico das fricativas labiais pode ser comprovado pela oposição

com outras consoantes [labial] do pstp como demonstrado em (10).

(10) a./f/ ["fa.tU]

b./p/ ["pa.tU]

c./v/ ["vE.l5]

d./b/ ["bE.l5]

e./f/ [fi."a.d5]

f./p/ [pi."a.d5]

Em (11), o estatuto fonológico de /f/ e /v/ é atestado em relação às demais

fricativas surdas das variedades do stp, como também é evidenciado pela oposição

entre /f/ e /v/, elucidada por /veiu/ x /feiu/, indicando que o traço de vozeamento

para as fricativas é relevante e pode promover distinção de significado.
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(11) a./v/ ["ve.I
“
U]

b./f/ ["fe.I
“
U]

c./s/ ["se.I
“
U]

d./S/ ["Se.I
“
U]

Na sílaba, /f/ e /v/ podem corresponder: (i) ao único elemento do onset,

tendo como núcleo qualquer uma das sete vogais orais do pstp, ou (ii) ao primeiro

segmento (C1) de um onset complexo (C1C2), como apresentado em (12).

(12) a./f/ ["fa.l5]

b./f/ ["fRa.kU] ∼ ["fKa.kU]

c./f/ ["f5̃]

d./v/ ["veR.dI]

e./v/ [pa."la.vR5] ∼ [pa."la.vK5]

f./v/ [vu.a"doR]

Nesses casos, enquanto C1 é /f/ ou /v/, a consoante seguinte (C2) é um rótico ou

uma lateral, como em fraco ["fRa.kU] ∼ ["fKa.kU] ou flauta ["flaU
“
.t5]. Assim como em

outras variedades do português, sílabas contendo o onset complexo /vl/ são raras,

porém possíveis, como em nomes próprios como Vladimir [vla.di."miR].

4.1.2.2 Fricativas Palatais

As fricativas palatais /S/ e /Z/ correspondem a fricativas coronais [- anterior].

Em geral, /S/ e /Z/ possuem seu estatuto fonológico atestado por meio da contra-

posição do traço de vozeamento, como indicado em (13), assim como pela oposição

com as demais fricativas como apresentado em (14).

(13) a. /S/ ["a.SU]

b. /Z/ ["a.ZU]

c. /S/ ["Sa]

d. /Z/ ["Za]
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(14) a. /Z/ ["Za.k5]

b. /s/ ["sa.k5]

c. /f/ ["fa.k5]

d. /v/ ["va.k5]

Em relação à sílaba, a exemplo das demais fricativas coronais, /S/ e /Z/ com-

põem o primeiro elemento de um onset simples e podem, também, ser licenciadas

na posição de coda, adquirindo o traço de vozeamento da consoante heterossilábica

subsequente, como indicado em (15).

(15) a. /S/ [Se."ga.d5]

b. /S/ ["pES.k5]

c. /Z/ ["meZ.mU]

A consoante fricativa em coda, representada, neste trabalho, como /S/, por ter

o ponto de articulação subespecificado nesta posição, pode ser produzida como uma

fricativa pós-alveolar [S], por meio do preenchimento de [coronal, -anterior], ou como

uma fricativa alveolar [s], decorrência do preenchimento de [coronal, +anterior],

ambas possuindo suas contrapartes sonoras [Z] e [z]. Nesses casos, não há oposição de

significado, como em: pesca ["pES.k5] ∼ ["pEs.k5] e mesmo ["meZ.mU] ∼ ["mez.mU].

No geral, quando /S/ é seguido por qualquer segmento vocálico, ou por uma

consoante [+vozeada], é realizado como uma fricativa sonora em decorrência do

espraiamento do traço de vozeamento do segmento contíguo, como indicado em

mesmo ["meZ.mU], no qual a fricativa é [+vozeada] em decorrência de [m], uma

consoante sonora que comporta-se como gatilho do vozeamento. Esse espraiamento

é sempre regressivo e, portanto, não é promovido pelo segmento anterior à coda

fricativa. Logo, em itens como pesca ["pES.k5], /S/ é produzido como uma fricativa

surda, independentemente do segmento anterior ser uma vogal.

4.1.2.3 Fricativas Coronais

No pstp há duas consoantes fricativas coronais: uma surda /s/ e a outra

sonora /z/. O estatuto fonêmico dessas consoantes é definido a partir das oposições

entre /s/, /z/, /t/ e /d/, como indicado em (16).
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(16) a./s/ ["ka.s5]

b./z/ ["ka.z5]

c./d/ ["ka.d5]

d./t/ ["tu]

e./s/ ["su]

As fricativas coronais são constatadas na posição de onset simples no início

de palavra e no meio dos itens lexicais como em sul ["su] e em caça ["ka.s5]. A

discussão sobre a coda, como discutido na seção anterior, requererá a assunção de

um arquifonema /S/ para representar as variações das consoantes /s/ e /z/ que são

neutralizadas em coda. Assim, tanto [s] quanto [z] podem ocupar a posição de coda

como realizações de uma fricativa /S/ com ponto de articulação e vozeamento não

especificado, como indicado em (17).

(17) a./S/ ["kas.k5]

b./S/ [dez.li."gaR]

As formas [s] e [z], em coda, são menos recorrentes no pstp, variedade na qual

[S] e [Z] são mais produtivas nessa posição. O traço de vozeamento de /S/, nesses

casos, é definido pelo vozeamento da consoantes contígua à direita que, por meio de

um espraiamento regressivo, compartilha o traço [vozeado] com /S/. Sendo assim,

enquanto em (17)(a) a fricativa em coda é realizada como [s], consoante que, assim

como [k], é surda, em (17)(b), a fricativa é realizada como [z], em decorrência do

vozeamento de [l]. Além da alternância entre [s] ∼ [S] e entre [z] ∼ [Z] identificada

na coda, [s] alterna com [S] na posição de onset, como indicado em (18).

(18) a.[kRe."SeR] ∼ [kRe."seR]

b.[kRe."S i] ∼ [kRe."si]

c.[na."S i] ∼ [na."si]

Mediante (18), constatamos que a alofonia presente entre as fricativas na coda pôde

ser constatada, também, em algumas posições de onset, porém de forma mais limi-

tada. Observamos que, na produção de três informantes do pstp, /s/ foi realizada



segmentos consonantais 121

como [S] em itens como crescer [kRe."SeR], nasci [na."S i] e cresci [kRe."S i] - produções

que, embora não sejam as mais comuns, são possíveis nesta variedade a exemplo do

pe.

A palatal [S] é produzida como onset, nos dados em (18), em palavras específi-

cas, ortograficamente representadas como <sc>. Desse modo, é possível que o item

lexical seja relevante para promover tal variação, e, portanto, mesmo as palavras

em evidência sendo poucas e específicas, podem exercer influência na gramática da

língua e promover variação. Além disso, há de serem avaliadas outras variáveis não

linguísticas, como a idade e a escolarização dos falantes: os três falantes que produ-

ziram itens como crescer [kRe."SeR] tinham mais do que 40 anos e escolaridade alta.

Pode ser, assim, que essas sejam variáveis que corroborem a produção de [S] nesse

contexto, ainda mais tendo em vista que o mesmo processo ocorre no pe, variedade

socialmente valorizada na sociedade santomense, principalmente entre as camadas

mais escolarizadas. Esses apontamentos são ainda preliminares, sendo preciso um

estudo mais focado nessa questão para que possamos desenvolver a análise.

Em onsets no início de palavras, a alternância entre [S] ∼ [s] também é verifi-

cada em decorrência de um processo de palatalização implementado na fronteira de

palavras ou de clítico de palavras, como pode ser verificado em (19). Nos dados, as

fricativas na coda e no onset de palavras distintas, caso estejam em uma fronteira

de palavra, são realizadas como um único segmento, o qual pode ser [S] ou [s] de

forma independente ao acento da palavra ou à qualidade da vogal seguinte. Os

exemplos em (19) indicam que diante da geminação pós-lexical da fricativa /s/, [S]

é produzida.

(19) a.o[S]inco

b.esse[S]ão peixes

c.a[S]enhoras

d.mai[s]uaves

A exemplo das variedades brasileira e europeia do português, constatamos,

em suma, que consoantes fricativas realizadas como [s] e [z] apresentam variação

no onset e estão sujeitas a neutralizações na coda, fatos que reforçam o caráter
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não-marcado de /s/ e /z/ no sistema consonantal do português de stp, consoantes

que distinguem-se das demais consoantes fricativas que têm uma realização única

no pstp.

4.1.3 As Nasais

No pstp identificamos três consoantes nasais: /m/, /n/ e /ñ/. Na produção

de tais segmentos, por serem realizados com o véu palatino baixo, o ar egresso dos

pulmões escoa pelas cavidades oral e nasal, caracterizando /m/, /n/ e /ñ/ como

fonemas [nasal]. Em geral, enquanto o fluxo de ar é contínuo na cavidade nasal, é

possível identificar uma obstrução total e momentânea do fluxo de ar na cavidade

oral, responsável por atribuir pontos de articulação distintos às consoantes [+nasal].

Essa distinção entre as consoantes nasais pode ser definida tendo em vista pares

como em (20), em que as consoantes nasais são os únicos elementos a distinguir

significado e, portanto, não podem ser interpretadas como alofones.

(20) a. /m/ ["so.mU] ∼ ["sõ.mU]

b. /n/ ["so.nU] ∼ ["sõ.nU]

c. /ñ/ ["so.ñU] ∼ ["sõ.ñU]

Ao contrário das oclusivas, verificamos dois grupos de nasais discriminados pelo

ponto de articulação: o labial /m/ e o coronal /n/ e /ñ/, os quais são delimitados

no quadro 14.

m n ñ
[soante] + + +
[nasal] + + +

Ponto de Articulação
[labial] +

[coronal] + +
[anterior] -

Quadro 14: Consoantes Nasais - pstp.

Como demonstrado no quadro 14, a distinção entre /n/ e /ñ/ não é realizada
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apenas com a especificação de [coronal], uma vez que, nesse caso, ambos os seg-

mentos podem assim ser especificados: /n/ em decorrência de regras default que

valoram [coronal] como ponto de articulação não-marcado para tal consoante em

onset e /ñ/ por já ser assim especificado na forma subjacente. Dessa forma, o traço

[anterior], que diz respeito à localização da obstrução do ar em relação à coronali-

dade das consoantes, é responsável por assinalar tal distinção após a valoração dos

traços default ser realizada. Caso essa obstrução seja localizada na parte anterior

da região alveolopalatal, temos uma consoante [+anterior], como é o caso de /n/.

De outro modo, /ñ/ é [-anterior] por ser produzido sem uma obstrução desse tipo.

4.1.3.1 Nasal Labial

No pstp há uma consoante nasal labial, o fonema /m/, que pode ser assim

classificado por envolver a articulação dos lábios superior e inferior em sua produção.

O estatuto fonêmico dessa consoante pode ser definido a partir das oposições entre

outro segmentos [labial], como /p/ e /b/ em (21).

(21) a. /m/ ["ma.tU]

b. /p/ ["pa.tU]

c. /b/ ["ba.tU]

A nasal bilabial pode ser identificada como onset (C1) em início de palavra

como em mato ["ma.tU], e em posição interna dos itens lexicais como em mama-

deira [ma.ma"deI
“
.R5], porém, não foi observada em posição de coda, como uma

consoante plenamente realizada (BALDUINO, 2018), tampouco ocorre como C1 ou

C2 de um onset complexo.

4.1.3.2 Nasal Coronal

O fonema /n/ corresponde à consoante nasal [coronal] e [+anterior] iden-

tificada no pstp. Sua produção decorre da articulação da lâmina da língua que

toca os alvéolos, ao mesmo tempo que um jato de ar egresso dos pulmões escoa pela

cavidade nasal, caracterizando, assim, o fone [n]. O fonema /n/, em sua forma sub-

jacente, é definido como [nasal] e [coronal], sendo subespecificado para o traço
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[anterior] no quadro consonantal do português. Esse traço é assinalado como tal

por regras defaults, dado que [coronal] e [anterior] são traços não marcados

nas variedades analisadas.4

Ademais, a oposição entre /n/ x /d/ x /t/ gera alteração de significado no

pstp, como demonstrado em (22), atestando o estatuto fonêmico da nasal em relação

a outros fonemas com ponto de articulação [coronal] no português de stp.

(22) a. /n/ ["na.dU]

b. /d/ ["da.dU]

c. /t/ ["ta.tU]

d. /n/ ["nu]

e. /t/ ["tu]

Assim como a nasal bilabial, a nasal alveolar é observada como onset simples no

início de palavra e no meio dos itens lexicais como em nado ["na.dU] e em animado

[a.ni."ma.dU], entretanto, não ocupa posição fonológica de coda como uma consoante

nasal [coronal] e [+anterior] realizada e, também, não atua como C1 ou C2 de um

onset ramificado. Na coda, observamos que, distintamente do onset, posição na qual

/n/ apresenta os traços [coronal] e [+anterior] valorados, a consoante permanece

subespecificada para ponto de articulação, sendo representada como /N/. Essa

consoante subespecificada, após espraiar sua nasalidade para a vogal anterior, pode

ser segmentalmente elidida, deixando apenas vestígios acústicos como o murmúrio

nasal e a própria vogal nasalizada a qual é, consistentemente, mais longa em relação

às vogais orais correspondentes (cf. seção 5.2).

4 Assim como as variedades do pb e do pe, no pst e no pp, são observados fenômenos que sugerem ser o coronal o

traço não marcado. Isso ocorre em casos de inserções vocálicas tanto de empréstimos recentes, como em facebook

[feI
“
.si."bu.ki] e batma ["ba.ti.ma], quanto em palavras findas por coda, como mar ["mari]. Em ambos os casos, a

vogal acrescida é [i], vogal coronal. O mesmo é observado em fenômenos pós-lexicais como a reestruturação de

/S/ e /l/ em coda, que resultam na produção de [z] ∼ [Z] e [l], consoantes coronais: mi[l]oitocentos; atrasado[z]i

cansados. Por fim, palavras derivadas de palavras com /N/ em coda são produzidas com [n], consoante coronal:

pão → pa[n]ificadora; leão → leo[n]ino (CÂMARA JR., 1970).
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4.1.3.3 Nasal Palatal

A nasal palatal /ñ/ corresponde ao segmento nasal produzido com uma obs-

trução no palato duro. Em geral, /ñ/ possui seu estatuto fonológico atestado por

meio da contraposição com as demais nasais, bem como com outros fonemas palatais

como a líquida /L/.

(23) a. /ñ/ ["g5̃.ñU]

b. /L/ ["ga.LU]

c. /ñ/ ["vẽ.ñU]

d. /L/ ["vE.LU]

Em relação à posição silábica, /ñ/, a exemplo do pb e do pe, apresenta caráter

ambissilábico (WETZELS, 1992), pois ao mesmo tempo que ocupa a posição de

onset, também ocupa a posição de coda, o que pode ser comprovado pela nasalização

das vogais átonas que antecedem /ñ/, pelo fato de não haver codas antecedendo

/ñ/, e porque as sílabas contendo tais vogais portam, comumente, o acento lexical,

uma vez que correspondem a uma sílaba formada por rima ramificada: CVC. Essa

questão será discutida, posteriormente, na seção 4.3.4.1.

Espectralmente, [ñ] é evidenciado mediante a transição formântica das vogais

adjacentes, bem como de sua energia formântica, a qual, a exemplo das demais con-

soantes nasais é menor do que a das vogais adjacentes. Em geral, F2 e F3 mostram

uma transição mais lenta, tanto antes quanto depois da consoante (BARBOSA;

MADUREIRA, 2015), sendo perceptível o movimento ascendente de F2 e F3 no

início e descendente no final de [ñ], como indicado pela figura 4.4.
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Figura 4.4: Palavra banha ["b5̃.ña], na qual identifica-se a produção de uma nasal
palatal - pst.

A realização de [ñ], embora constatada no pstp, não foi a única produção de

/ñ/, sendo verificados, ainda, alofones como [j] (24) (a - b), a não produção da nasal

palatal (24) (c - d), ou mesmo a produção de [nj] (24) (e), como indicado em (24).

(24) a. /miñOka/ [mı̃."jO.k5]

b. /vergoña/ [veR."go.j5]

c. /eNZeñaria/ [ẽ.Zẽ.a."Ri.5]

d. /diñero/ [d̃ı."e.RU]

e. /señor/ [sẽ."njo]

Nos dados que envolvem a produção de [j], como [mı̃."jO.k5] e [veR."go.j5], no-

tamos que a despalatalização de /ñ/ promove a produção do iode, um segmento

vocalizado que pode ser antecedido ou não por uma vogal nasalizada em decorrên-

cia do espraiamento da nasalidade da nasal palatal. De outro modo, em senhor

[sẽ."njo] (24) (e), a vocalização de /ñ/ é acompanhada pela produção de [n] no pst.

Ocorrências desse tipo, embora menos frequentes, permite-nos levantar a hipótese

que /ñ/ → [nj] pode ser resultado do enfraquecimento de /ñ/ no pst. No pp, dados

como este não foram observados.

Na figura 4.5 do pst, constatamos, por exemplo, que [ñ] é realizada como [j],

onglide que ocupa a posição de onset da sílaba, formando o encontro vocálico [̃ȷ5].
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Nesse caso, /ñ/ perde seus traços consonantais, restando apenas o ponto de articu-

lação vocálica, o qual é [coronal] e [-anterior]. Em decorrência disso, observamos

um espectrograma cujas transições de F2 e F3 são menos marcadas em relação à

consoante [ñ], e a energia de [j] é tão evidente quanto a de qualquer outro segmento

vocálico.

Figura 4.5: Palavra galinha [ga."l̃ı.̃ȷ5], na qual observa-se a vocalização da nasal
palatal - pst.

A vocalização de /ñ/ deve ser interpretada em consonância com o processo

de nasalização, visto que a não produção de /ñ/ resulta, frequentemente, em uma

vogal, contígua à esquerda, nasalizada. Isso ocorre em função do comportamento

ambissilábico da nasal palatal (cf. seção 4.3.4.1) que, ocupando, também, a posi-

ção de coda, pode nasalizar a vogal antecedente tautossilábica. Esse fenômeno é

opcional e nem sempre foi constatado nos dados, posto que itens como vergonha

[veR."go.j5] indicam que a vocalização da nasal palatal pode ser implementada de

modo independente da nasalização vocálica. Sendo assim, teríamos como produto

da não realização de /ñ/: (i) a nasalização vocálica tautossilábica opcional que,

naturalmente, pode culminar no apagamento da coda nasal; e (ii) a produção de [j]

∼ [̃ȷ].

Com base nos traços que compõem a nasal palatal, é possível interpretar /ñ/

→ [j] como consequência de uma desassociação dos traços consonantais da nasal.
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A nasal palatal é interpretada na literatura como um segmento complexo, apresen-

tando em sua estrutura uma articulação primária consonantal e uma articulação

secundária vocálica (cf. MATZENAUER, 1996), ambas associadas a uma dupla

unidade temporal (xx) que caracteriza sua estrutura geminada (WETZELS, 1997),

como elucidado em (25).

(25)

/ñ/

xx

r

Ponto de C

Vocálico

Abertura

[-aberton]

[+coronal]

[-anterior]

[+coronal]

[-+anterior]

[+nasal]

A estrutura complexa que caracteriza /ñ/ envolve a ocorrência simultânea de

traço articulador consonantal primário ligado ao nó consonantal com um traço arti-

culador secundário ligado ao nó vocálico. Clements e Hume (1995), a esse respeito,

definem esse tipo de estrutura complexa como composta por uma articulação maior

para primária e por uma articulação menor para secundária, assumindo que as arti-

culações secundárias envolvem os mesmos traços articulatórios similares às vogais,

o que poderia favorecer e justificar a produção de [j].

De fato, na despalatalização, a dupla articulação que caracteriza /ñ/ é des-

feita, e, por isso, a nasal palatal tem o nó consonantal (Ponto de C) desarticulado,

perdendo suas características consonantais - exceto o traço [nasal] que, por estar

licenciado, outrossim, em uma coda, em alguns casos, pode ser associado à vogal

do núcleo anterior ou mesmo a [j]. Como resultado dessa perda de traços conso-

nantais, há a produção do iode que equivale, justamente, aos traços da articulação

secundária de /ñ/, como exemplificado pelo diagrama em (26).
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(26)

[j]

x

r

Ponto de V

Abertura

[-aberton]

[+coronal]

[+anterior]

Além da realização de [j], outro output possível é a elisão de /ñ/ que culmina

em vogais nasalizadas como único vestígio da nasal palatal, como em engenharia

[ẽ.Zẽ.a."Ri.5]. No geral, foi observado que o apagamento de /ñ/ é assinalado pela

nasalização vocálica da vogal contígua à esquerda [ẽ], ao passo que a despalatalização

e a consequente produção de [j] pode ou não abarcar a nasalização como fenômeno

paralelo. O apagamento de /ñ/ ocorre em sílabas pretônicas e tônicas, sendo o

processo condicionado, sobretudo, pela vogal que antecede a nasal palatal como

exposto em (27).

(27) a. /miñOka/ [mı̃."O.k5]

b. /diñero/ [d̃ı."e.RU]

c. /galiña/ [ga."l̃ı.5]

d. /miña/ ["mı̃.5]

e. /baño/ *["b5̃.U], ["b5̃.ñU] ∼ ["b5̃.̃ȷU]

f. /soño/ *["sõ.U], ["sõ.ñU] ∼ ["sõ.̃ȷU]

Como apresentado nos exemplos em (27), a não produção de /ñ/ é engati-

lhada pelas vogais coronais como [i] e [e], porém não é verificada diante das vogais

dorsais [a, o, O, u], como em *["b5̃.U] ou *["sõ.U]. É possível conjecturarmos, assim,

que espraiada a nasalidade e diante da produção de [j], a adjacência dos traços do

nó vocálico, o qual é [coronal] e [- aberto 1, 2, 3] para /i, e/ e para [j], o apaga-

mento configure uma estratégia para evitar a contiguidade de traços idênticos, como
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pressuposto pelo Princípio de Contorno Obrigatório (ocp). Desse modo, a elisão

é alimentada pela despalatalização que, após implementada, possibilita que o ocp

atue sobre as sequências adjacentes e desfaça a contiguidade de traços observada.

Embora estejamos nos referindo ao processo em questão como “apagamento”/

“elisão”, é preciso destacar que este não configura a eliminação total de /ñ/, dado

que ora o traço [nasal] permanece associado ao núcleo contíguo à esquerda, configu-

rando um resquício fonético da nasal fonológica, ora [j] é produzido no onset. Como

/ñ/, além de ser um segmento complexo, preenche dois constituintes silábicos de

sílabas distintas, observamos que o apagamento está associado, de forma diferente,

à primeira e à segunda sílaba ocupada pela nasal palatal. Há, então, uma confluên-

cia de diferentes processos, uns destinados à coda e outros ao onset. Em relação

à coda, se espraiada a nasalidade, a consoante nasal pode ser elidida, como ocorre

com qualquer outra coda nasal nesta posição exemplos em (27). Já no que tange ao

onset, posteriormente à despalatalização que produz [j], o ocp entra em ação e [j],

licenciado em onset, também pode ser elidido.

Independentemente da solução adotada para produção de /ñ/, observamos o

enfraquecimento articulatório do contato da língua com a área palatal, decorrente

da diminuição da área de contato dos articuladores envolvidos na produção da nasal

palatal (MACHADO-SOARES, 2011). /ñ/ é, portanto, um segmento com diferen-

tes alofones que envolve diversos processos linguísticos nas variedades de stp. Essa

característica de /ñ/, no pstp, é verificada, também, em variedades como o pb.

Sincronicamente, diversos estudos têm apontado que a nasal palatal - bem como a

lateral palatal - sofre despalatalização mediante diferentes estratégias linguísticas,

sendo tal variação mais ou menos aceita conforme fatores linguísticos e sociais que

condicionam o fenômeno (CÂMARA JR., 1953; CAGLIARI, 1974; SILVA NETO,

1986; MACHADO-SOARES, 2011). Nesse sentido, a despalatalização de /ñ/, no

pstp, implementada a partir de processos como a vocalização, nasalização e apaga-

mentos, configura um tema amplo que poderá ser explorado em pesquisas futuras.
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4.1.4 As Laterais

O pstp possui duas laterais fonológicas: /l/ [coronal, +anterior] e /L/ [co-

ronal] e [-anterior].

l L
[soante] + +
[lateral] + +

Ponto de Articulação
[coronal] +
[anterior] -

Quadro 15: Consoantes Laterais - pstp.

Em termos fonéticos, as laterais apresentam características vocálicas e con-

sonantais. Durante a produção de /l/ e /L/, ao mesmo tempo que a ponta da

língua toca os alvéolos, obstruindo a passagem do ar e atribuindo a qualidade de

[consonantal] a tais segmentos, há canais laterais que possibilitam o escoamento do

ar, fazendo com que haja ressonâncias no trato oral semelhantes às ressonâncias

vocálicas, o que caracteriza tais sons como [+soante] (SILVA, 1996).

O estatuto fonológico de /l/ e /L/ é confirmado diante de pares mínimos

como aqueles em (28), exemplos nos quais a oposição entre tais consoantes produz

distinção de significado.

(28) a. /l/ [o."la]

b. /L/ [o."La] ∼ [o."LaR]

c. /l/ ["ma.l5]

d. /L/ ["ma.L5]

Nas seções 4.1.4.1 e 4.1.4.2, apresentamos a configuração fonotática de tais

segmentos no pst e no pp.

4.1.4.1 Lateral Coronal

O fonema /l/ é, em sua forma subjacente, como [lateral] e [coronal], porém,

assim como as demais consoantes coronais, é subespecificado para o traço [anterior],

posteriormente preenchido por regras default do pstp. A oposição entre /l/ x /n/ x
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/d/ gera alteração de significado no pstp, como demonstrado em (29), atestando o

estatuto fonêmico da lateral em relação a outros fonemas [coronal] da língua, como

a nasal [n] e a oclusiva sonora [d].

(29) a. /l/ ["la.dU]

b. /n/ ["na.dU]

c. /d/ ["da.dU]

Na sílaba, /l/ é licenciado em onset no início e no meio de palavra, seja em

sílaba tônica ou em sílaba átona, como explicitado nos exemplos em (30) (a-b). Em

coda, segmentos [lateral] e [coronal] também são possíveis, nesta posição, /l/ está

sujeito a uma série de processos fonológicos como velarização e vocalização, obser-

vados em codas no meio (30) (d) e/ou fronteira de palavra (30) (c), ou mesmo de

reestruturação silábica se a coda estiver em fronteira de palavra, questões discutidas

no capítulo 5.

(30) a. /l/ ["la.pIS]

b. /l/ [lu."gaR]

c. /l/ ["maë] ∼ ["maw]

d. /l/ [maë."va.dU] ∼ [maw."va.dU]

4.1.4.2 Lateral Palatal

A lateral /L/ é caracterizada como [coronal] e [-anterior]. Como indicado

em (31) e já discutido na seção 4.1.3.3, a oposição entre sonos palatais /L/ x /ñ/

promove a distinção de significado no pstp, comprovando o estatuto fonêmico da

lateral palatal.

(31) a. /L/ ["ma.L5]

b. /ñ/ ["m5̃.ñ5]

c. /l/ ["ma.l5]

Assim como a nasal palatal, /L/ ocupa a posições silábicas distintas em um

mesmo item lexical: o onset e a coda. Por isso, essa lateral pode ser caracterizada
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como uma consoante ambissilábica no pstp. Essa questão será discutida, mais

detidamente, na seção 4.3.4.1.

Acusticamente, [L] pode ser caracterizada pela presença de três fases acústico-

articulatórias (CASERO; BRUM-DE-PAULA; FERREIRA GONÇALVES, 2016).

A primeira fase é demarcada pela transição da vogal para [L], momento no qual

identificamos o início do distanciamento entre F1 e F2 da lateral. A segunda fase

corresponde ao estado estacionário da lateral palatal, estágio em que F1 e F2 estão

distantes. A terceira fase corresponde à transição da lateral palatal para a vogal

que a sucede, sendo verificada no espectrograma por uma configuração de formantes

semelhante a de uma vogal coronal alta [i] que decresce em direção à vogal seguinte.

Essas diferentes etapas acústico-articulatórias estão destacadas no espectrograma

da figura 4.6.

Figura 4.6: Palavra galho ["ga.LU], na qual identifica-se a produção de uma lateral
palatal - pst.

De acordo com os critérios estabelecidos por estudos como o de Brod (2014)

e o de Casero, Brum-de-Paula e Ferreira Gonçalves (2016), a fase 1 equivale à

transição da vogal à consoante, sendo demarcada pela primeira queda da frequência

de F1 em consonância com a elevação da frequência de F2. A fase 2, por seu turno,

diz respeito à palatalização propriamente dita e tem início quando F1 e F2 estão

afastados, caracterizando um período estacionário. Por fim, a fase 3 equivale à
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transição da consoante para a vogal seguinte, começando quando as frequências de

F1 e F2 iniciam a aproximação.

A lateral palatal, no pstp, apresenta, a exemplo na nasal palatal, diferentes

realizações, podendo ser produzida, ainda, como a forma palatalizada [lj], como

exposto em (32).

(32) a. /greLa/ ["gKe.lj5]

b. /oLo/ ["o.ljU]

c. /vELa/ ["vE.lj5]

Nos dados que envolvem a produção de [lj], como explicitado em (32), obser-

vamos, a exemplo da nasal palatal, um fenômeno de despalatalização caracterizado

pela produção da lateral coronal e de um iode. Na figura 4.7 há o espectrograma

da produção de [lj], resultando na sílaba ["lja]. Nesse caso, /L/ é produzido como

segmentos simples e não mais como um segmento complexo. Os segmentos [l] e [j],

abarcam os mesmo traços consonantais e vocálicos presentes na nasal palatal, porém,

são realizados em nós de raízes distintos, sendo por isso, segmentos palatalizados,

porém não palatais.

Figura 4.7: Palavra grelhar [gKe."lja] realizada com a forma palatalizada [lj] - pst.

Espectralmente, é possível constatar, com auxílio da figura 4.7, a ausência das

três fases estabelecidas para [L]. De fato, no espectrograma de grelhar [göe."lja], a



segmentos consonantais 135

transição entre vogal e lateral não decorre das mesmas queda e aumento da ampli-

tude de F1 e F2. Além do mais, após a realização de [l], notamos a produção de

uma vogal coronal alta silabificada como [j]. Distintamente da fase 3 de [L] que tam-

bém assemelha-se à estrutura formântica de uma vogal alta, a produção, de fato, da

vogal é caracterizada por uma duração alongada em relação à última fase da lateral

palatal.

A despalatalização de /L/ compõe o resultado da desassociação dos nós conso-

nantais e vocálicos da consoante e sua consequente realização em segmentos simples:

[l] e [j]. A lateral palatal, do mesmo modo que /ñ/, corresponde a um segmento

complexo e, por isso, possui uma articulação primária consonantal e uma articula-

ção secundária vocálica, as quais ocupam dois constituintes silábicos (coda e onset)

e, consequentemente, duas unidades temporais (xx), evidenciando uma estrutura

geminada (cf. seção 4.3.4.1), como indicado no diagrama em (33).

(33)

/L/

xx

r

Ponto de C

Ponto de V

Abertura

[-aberton]

[+coronal]

[-anterior]

[+coronal]

[-anterior]

[+nasal]

Na despalatalização de /L/, o nó consonantal (Ponto de C) e o nó vocálico

(Ponto de V) são desarticulados e produzidos de maneira individual. Assim sendo,

temos dois segmentos: um consonantal, caracterizado como uma lateral [coronal, -

anterior], e um vocálico, licenciado como [coronal, + anterior; - aberto 1, 2, 3] (cf.

(34)).
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(34)

[l]

x

r

Ponto de C

[+coronal]

[-anterior]

[j]

x

r

Ponto de V

Abertura

[-aberton]

[+coronal]

[+anterior]

A despalatalização de /L/, no pst, é mais frequente em sílabas tônicas, ao

passo que, no pp, o processo foi identificado em pretônicas e tônicas. Além da

forma palatalizada [lj], não foram observados outros alofones para a lateral palatal

nas variedades de stp, não sendo verificados, nos dados examinados, processos como

a semivocalização da lateral, ou mesmo o apagamento, como estabelecido para a

nasal palatal.

4.1.5 Os Róticos

Os róticos são segmentos que, no pstp, além de serem produzidos de diversos

modos, demarcam um dos processos de mudança linguística desse sistema fonológico.

Portanto, dada que sua discussão requer um exame mais detalhado, trataremos do

rótico em seções distintas. Inicialmente, nota-se que, na variedade de stp, o estatuto

do rótico pode ser comprovado mediante a oposição de pares mínimos cujo contraste

lexical é estabelecido em decorrência de segmentos soantes também licenciados em

coda, /l/ e /n/, como apresentado em (35).

(35) a. /r/ ["ka.RU] ∼ ["ka.KU] ∼ ["ka.rU]

b. /n/ ["ka.nU]

c. /l/ ["ka.lU]

Estabelecer os traços licenciados no quadro consonantal do pstp para tal seg-

mento não corresponde a uma tarefa simples, posto que, foneticamente, o rótico
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apresenta múltiplas realizações que não equivalem, necessariamente, a segmentos

[+ soante]. Destarte, o rótico, na variedade em questão, pode ser realizado como

[R], [K], [r], [ö], [x], [X], [h], e, por isso, é referido, neste trabalho, como um grupo

sonoro.

O grupo dos róticos, nas macrovariedades de stp, tem sido alvo de discussão

em estudos recentes como Agostinho (2016), Brandão (2016), Brandão et al. (2017),

Bouchard (2017; 2018), Balduino (2019), Agostinho, Soares e Mendes (2020), Agos-

tinho e Mendes (2020), Vieira e Balduino (2021) e Mendes (2021). Em tais va-

riedades, os róticos são, de modo mais frequente, porém, não de forma exclusiva,

produzidos como um tepe [R] ou como uma fricativa uvular [K], e, distintamente do

pb e do pe, alternam não somente em coda, mas também em onsets complexos,

quando o rótico ocupa a posição de C2, e em contexto intervocálico, variação que

produz homófonos como caro ["ka.KU] e carro ["ka.KU].

Dedicamos a seção 4.1.5.1, então, à discussão da questão dos róticos no pstp,

revisitando os argumentos fonéticos e fonológicos apresentados para o pb e para o

pe, porém os discutindo, também, à luz dos dados do pstp. Nas seções 4.1.5.3 e

4.1.5.4, por sua vez, nos concentramos nos segmentos mais utilizados, analisando-os

de acordo com dois grupos: róticos soantes e róticos não soantes.

4.1.5.1 A questão dos róticos

Os róticos constituem um grupo sonoro que apresenta heterogeneidade foné-

tica e compõem grande parte das línguas naturais conhecidas até então (MADDIE-

SON, 1984; LADEFOGED; MADDIESON, 1996). Duas questões, frequentemente

(re)discutidas na literatura, subjazem esse grupo de sons. A primeira é universal e

relacionada à unificação de fones e fonemas acusticamente distintos como um grupo

singular, a classe dos “róticos”. A segunda, particular ao português, concerne à con-

trovérsia acerca do estatuto fonológico de tais segmentos, refletindo em diferentes

acepções do quadro consonantal da língua portuguesa.

Tendo em vista a primeira questão, é referido na literatura que embora as

classes sonoras tradicionais, de um ponto de vista fonético, sejam definidas em de-

corrência de um conjunto de propriedades acústicas e sonoras dos sons, a mesma
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classificação não ocorre com os róticos, que podem ser produzidos de diferentes mo-

dos (tepe, vibrante, fricativa e aproximante) e em diferentes pontos de articulação

(alveolar, velar, uvular e glotal) (MADDIESON, 1984; LINDAU, 1985; LADEFO-

GED; MADDIESON, 1996; MAGNUSON, 2007). Dessa forma, o agrupamento

como “rótico” de um determinado conjunto de sons estaria fundamentado mais em

seu comportamento fonológico, do que em sua composição fonética.5 A esse respeito,

Ladefoged e Maddieson (1996) elegem quatro argumentos fonológicos que susten-

tam esse agrupamento: (i) distribuição na sílaba; (ii) proximidade fonotática com

as consoantes soantes (nasais e laterais); (iii) possibilidade de variação e (iv) alter-

nância com outros róticos. Observemos tais critérios tendo em vista dados do pst

e do pp.6

No primeiro argumento é sugerido que os róticos tendem a ter uma distribuição

fonotática universal similar, ocupando constituintes específicos na estrutura silábica

de uma determinada língua, como a segunda posição de um onset complexo (CRV),

uma coda (CVR) ou mesmo o primeiro elemento de uma coda complexa (CVRC).

O pstp ilustraria os dois primeiros casos, posto que, nessa variedade, o rótico pode

ser o segundo elemento de um onset complexo como em prato/prato/ ["pRa.tU], ou

em coda não ramificada, como em carta /karta/ ["kaR.t5].7

Em geral, nessas posições abordadas, o rótico apresenta algumas afinidades

com as consoantes nasais e laterais, as quais também tendem a ocupar as mesmas

posições que os róticos, constituindo esse o segundo argumento para o agrupamento

de tais sons como uma classe. Essa alternância é perceptível pela ocorrência de [l]

5 Ladefoged e Maddieson (1996, p. 215) pontuam, também, que os sons classificados como róticos são, majo-

ritariamente, escritos com os grafemas <r> e <rr> em línguas que baseiam seu sistema de escrita na tradição

greco-romana.
6 De um ponto de vista fonético, Lindau (1985) propõe que os róticos não sejam unificados como uma classe de sons

em decorrência de apenas um traço fonético, posto que, como pontuado por Ladefoged e Maddieson (1996), isso

seria impossível, mas que sejam assim definidos por conta de uma cadeia de parâmetros de associação e sobreposição

como a duração segmental, a duração do fechamento do trato vocal, a presença de frequências formânticas, a energia

espectral, entre outros fatores. Magnuson (2007) amplia esse modelo incorporando novos parâmetros à cadeira de

associação. O autor divide o trato vocal em faríngeo e laríngeo, defendendo, a partir disso, que a modificação da

faringe e a vibração das pregas vocais devem ser consideradas para atestar a unificação dos róticos.
7 Haja vista que no português codas complexas não são comuns, o inglês exemplificaria ocorrências desse tipo. Em

itens como born ‘nascer’ /bOrn/ ["bO:rn], o primeiro elemento da coda ramificada é um rótico.
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em milk ‘leite’ /mIlk/ ["mIlk] no inglês, e por plano /plano/ ["pl5̃.nU] ∼ ["pla.nU] e

sol ["sOë] no pstp.8

O terceiro argumento, por sua vez, diz respeito ao fato de os róticos apresenta-

rem notável variação, não sendo incomum a alternância entre duas ou mais formas.

O pstp exemplifica bem essa variabilidade, posto que, em coda, e até mesmo em on-

set, são verificadas diferentes realizações alofônicas do rótico (AGOSTINHO, 2016;

BOUCHARD, 2017; 2018; BRANDÃO et al., 2017; BALDUINO, 2019; AGOSTI-

NHO; MENDES, 2020; MENDES, 2021): a realização de dor, por exemplo, oscila

entre ["dor] ∼ ["doR] ∼ ["doK] ∼ ["doö] ∼ ["doh]; caro entre ["ka.RU] ∼ ["ka.KU] ∼

["ka.öU]; prato entre ["pRa.tU] ∼ ["pKa.tU] entre outros.

A variação detectada em coda e em onset conduz ao quarto e último argumento

de Ladefoged e Maddieson (1996) para a legitimação do grupo de róticos, o qual

defende que, quando há alternância sonora em uma mesma palavra, ela é realizada

com outros róticos. De fato, nos exemplos dados, a vibrante [r], em coda, pode

variar com o tepe [R] e mesmo com a fricativa uvular [K], porém não é frequente a

variação com a lateral alveolar [l],9 ou com outra consoante licenciada em coda. A

mesma possibilidade de alternância ocorre com a variação entre [R] ∼ [K] em onset

intervocálico, a qual é restrita aos róticos e não admite a comutação por qualquer

outro segmento consonantal da língua, já que isso poderia ocasionar formas não

atestadas ou mudança de significado. Notamos, em suma, que o comportamento

fonotático dos segmentos [r, R, K, ö, h, x, X] legitimam seu agrupamento enquanto

róticos no pstp.

De forma semelhante em relação à variedade de stp, o pb e o pe também

apresentam diferentes variantes de /r/. O rótico exibe valor distintivo entre vogais,

como indicado pelo par mínimo era ["ER5] e erra ["EK5], porém, nos demais contex-

tos de ocorrência, como no onset no início de palavra (rato ["Ka.tU]), no segundo

8 No pst e no pp, a nasalização vocálica engatilhada por um onset nasal, ou nasalidade heterossilábica, não é

obrigatória e, por isso, a forma plano ["pla.nU] também pode ser atestada (BALDUINO, 2018.)
9 Vemos que, embora não frequente, a alternância entre [l] e rótico é possível no pst e no pp como será discutido

no capítulo 5.
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elemento de um onset complexo (prato ["pRa.tU]) e nas codas mediais e finais (carta

["kaR.t5] e mar ["maR], respectivamente), essa capacidade distintiva é anulada.10

Dessa forma, [R], no pb e no pe, ocorre, invariavelmente, na segunda posição de

um onset complexo, sendo evitado em onset simples em início de palavra, ambiente

em que varia entre [x, G, h, H, ö, K, r], a depender da variedade e dos dialetos de

cada variedade empregados, estando a alternância do rótico relacionada a fatores

diatópicos. Em termos estruturais, a coda é o locus de maior alternância entre os

róticos e, no pb, [R] está em variação com fones como [x, G, h, H, ö, K, õ, ó], sem

acarretar qualquer alteração de significado. Na variedade europeia do português,

de modo contrário, tende-se a manter o tepe em coda, não havendo neutralização e

raros sendo os casos de apagamentos (RIBEIRO, 2012). A distribuição dos róticos,

no pb e no pe, é realizada de acordo com o constituinte silábico, como exposto no

quadro 16.

Variável Contexto Dado

R
C2 de onset complexo prato ["pRa.tU]

C1 intervocálico caro ["ka.RU]

Início de palavra rato ["Ka.tU] ∼ ["Xa.tU], etc.

x, X, G, h, H, ö, K, r C1 intervocálico carro ["ka.KU] ∼ ["ka.XU], etc.
Meio de palavra antecedido por C genro ["Zẽ.KU] ∼ ["Zẽ.XU], etc.

R, X, x, G, h, H, ö,
K, r, õ, ó

Coda interna parto ["paR.tU] ∼ ["paK.tU], etc.
Coda final de palavra mar ["maR] ∼ ["maK], etc.

Quadro 16: Distribuição de róticos no pb e no pe.

Com base em estudos como o de Agostinho (2016), Agostinho, Soares e Mendes

(2020), Agostinho e Mendes (2020), Balduino, Bandeira e Freitas (2021), Mendes

(2021), dentre outros, notamos que o caráter distintivo do rótico entre vogais, no

pstp, diferentemente das variedades brasileira e europeia, é anulado. Isso ocorre

pois a instabilidade de realização fonética dos róticos na coda é detectada também

no onset, seja em início de palavra como ilustrado por rato ["Ra.tU] ∼ ["Ka.tU], seja

no segundo elemento de um onset complexo, como exemplificado por prova ["pRO.v5]

10 Na norma lisboeta do português, por exemplo, Mateus e D’Andrade (2000) afirmam que o rótico se concretiza

como tepe em coda silábica e em onset complexo, e como vibrante uvular [ö] nos demais contextos. Tal segmento

coocorre com outras variantes recuadas, como, por exemplo, a fricativa uvular sonora [K] ou a surda [X], sendo a

vibrante alveolar [r] comum em outros dialetos de Portugal (MATEUS; D’ANDRADE, 2000).
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∼ ["pKO.v5], ou mesmo no interior da palavra, em posição intervocálica, como em

caro ["ka.RU] ∼ ["ka.KU] ou carro ["ka.KU] ∼ ["ka.RU], engatilhando homonímia.

A análise espectral de 1.311 tokens de 688 palavras, sendo 753 ocorrências

do pst e 558 do pp, coletados mediante entrevistas de fala espontânea, confirma

a alternância entre os róticos em todas as posições silábicas. Há, no entanto, uma

distribuição de frequências distintas de [K], fone que representa diferentes realizações

posteriorizadas do rótico, além de abarcar a vibrante [r], e de [R], a depender do

constituinte silábico no qual o rótico é licenciado. Em posição intervocálica, por

exemplo, a distribuição percentual de [K] e [R] é similar, não havendo sobressalência

expressiva de uma forma sobre a outra: [K] 47% (215/457) - pst; [K] 48% (135/288)

(pp); [R] 53% (242/457) - pst e [R] 52% (150/288) - pp. Para fins didáticos e visando

uma comparação com o pb e o pe, manteremos a terminologia mattosiana de r-forte

(correspondente a [K] e seus alofones no pstp) e r-fraco (correspondente a [R]), ao

lidarmos com os fones róticos.

r-forte r-fraco

47

53

48

52

PST % PP %

(a) Rótico-Intervocálico

Figura 4.8: Distribuição do rótico em posição intervocálica.

No quadro 17, demonstramos alguns exemplos de palavras analisadas que con-

tinham o rótico em coda, comparando a produção do pstp com o pb e o pe padrão

que pressupõe o contraste fonológico intervocálico entre /R/ e /K/. Neste quadro,

utilizamos [K], nos dados no pb e do pe, para tornar mais evidente a comparação
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entre o pstp e tais variedades, porém, [K] não é, necessariamente, a forma mais

produtiva no pb e no pe.11

pstp pb pe

ado[K ∼ R]o ado[R]o ado[R]o
ago[K ∼ R]a ago[R]a ago[R]a
altu[K ∼ R]a altu[R]a altu[R]a
a[R ∼ K]anjei a[K]anjei a[K]anjei
a[R ∼ K]ancar a[K]ancar a[K]ancar

a[R ∼ K]oz a[K]oz a[K]oz
ba[R ∼ K]o ba[K]o ba[K]o

ba[R ∼ K]iga ba[R]iga ba[R]iga
be[K ∼ R]injela be[R]injela be[R]injela
dife[K ∼ R]ença dife[R]ença dife[R]ença
esco[R ∼ K]er esco[K]er esco[K]er
mo[R ∼ K]er mo[K]er mo[K]er

tempe[K ∼ R]o tempe[R]o tempe[R]o
véspe[K ∼ R]a véspe[R]a véspe[R]a

Quadro 17: Itens com rótico intervocálico - diferenças entre o pstp, pb e pe.

Diante dos exemplos analisados no quadro 17, verificamos algumas diferenças

entre as variedades na produção de [R] e [K] intervocálicos. Considerando as palavras

examinadas, há formas que não coincidem com o pb e o pe padrão, sendo observadas

as seguintes frequências de produções distintas: 53% (164/309) e 47.5% (148/309)

para o pst e o pp respectivamente. Esses percentuais são muito próximos aos

valores identificados por Mendes (2021), que assinala a produção de 46.4% formas

intervocálicas não coincidentes entre o pp e o pb/pe.

Tendo por foco o rótico no português principense, a autora analisa um corpus

de fala controlada, e, portanto, de natureza distinta ao corpus de fala espontânea

cujas produções de róticos foram coletadas nesta tese. Além disso, Mendes (2021)

trabalha apenas os dados do pp, porém, ainda assim, as frequências observadas pela

autora são muito semelhantes às nossas e, em ambos os casos, a variação produtiva

de róticos em contexto intervocálico é assinalada. Dessa forma, nossos resultados

corroboram o estudo de Mendes (2021) e demarcam a existência de um sistema

11 A realização fonética do r-forte intervocálico e em início de palavra varia consideravelmente, sendo no pb,

encontrada diferentes formas recorrentes como [h] e [x] a depender da região examinada (SILVA, 2017 [1998]).
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fonológico do pstp próprio a essa variedade e, portanto, distinto de outros sistemas

de língua portuguesa, tais como pb e pe padrão.

Isso posto, é esperado, para o pstp, que a distinção entre os sistemas fono-

lógicos seja demarcada, ainda, pela alternância entre [R] ∼ [K] em outras posições

silábicas, como indicado nos gráficos em 4.9. Em onset inicial, no gráfico 4.9 (a),

[K] foi produzido em 63% (67/106) dos dados do pst, enquanto que, no pp, [K] foi

atestado em 45% (48/106) dos itens. Tal diferença entre as variedades é mantida em

relação ao tepe [R], produzido em 37% (39/106) dos dados da variedade santomense

e em 55% (58/106) dos itens da variedade principense. Observamos, dessa forma,

uma diferença entre o pst e o pp, no que tange ao onset inicial. O pp produz mais

itens com [R] inicial (55%) do que o pst (37%), o que pode ser um indicativo de

que essa posição seja um fator relevante para distinção entre as variedades, além

de que, se pensarmos em um processo de mudança em curso (BOUCHARD, 2017),

como será discutido adiante, as duas variedades, para esse contexto, podem estar

em etapas diferentes.

r-forte r-fraco

67

37

45

55

PST % PP %

(a) Onset Inicial

r-forte r-fraco

21

79

24

76

PST % PP %

(b) C2 de C1C2V - Onset
Complexo.

Figura 4.9: Distribuição do rótico em posição de onset inicial e como C2 de uma
sílaba C1C2V - pstp.

Já na posição de C1C2 de um onset complexo, [R] é a variante preferida pelo

pst 79% (150/190) e pelo pp 76% (125/164). Porém, ainda assim, [K] foi verifi-

cado em 21% (10/190) dos itens do pst e em 24% (39/164) dos dados do pp. É

preciso ressaltar, no entanto, que mesmo não configurando o foco dessa análise, o
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apagamento do rótico na posição C2 também é possível, e foi implementado em

aproximadamente 15% dos dados do pst e do pp.

A posição silábica, sendo assim, não explana a distribuição dos róticos no pstp,

uma vez que a variação é constatada independentemente do constituinte silábico no

qual /r/ é licenciado (cf. quadro 18), inviabilizando a hipótese que estejamos diante

de um caso de neutralização. Nesta tese, [K] foi adotado para representar qualquer

um dos róticos posteriorizados [x, G, h, H, ö, K], visto que foi o rótico não-alveolar

mais recorrente no corpus (cf. seção 5.3.1). Todavia, é preciso ressaltar que qualquer

um dos róticos posteriorizados podem estar em alternância com [R].

Variável Contexto Dado

C2 de onset complexo prato ["pRa.tU] ∼ ["pKa.tU]
C1 intervocálico caro ["ka.RU] ∼ ["ka.KU]

R, K, r Início de palavra rato ["Ra.tU] ∼ ["Ka.tU]
C1 intervocálico carro ["ka.KU] ∼ ["ka.RU]

Meio de palavra antecedido por C genro ["Zẽ.KU] ∼ ["Zẽ.RU]

R, K, r, h,
x, X, G

Coda interna parto ["paR.tU] ∼ ["paK.tU]

Coda final de palavra mar ["maR] ∼ ["maK]

Quadro 18: Distribuição de róticos no pstp.

A alternância entre [K] e [R], em posição intervocálica, pode ser conferida,

respectivamente, nas figuras 4.10 e 4.11. Como nos espectrogramas de camarada

[ka.ma"Ka.d5] ∼ [ka.ma"Ra.d5] da figura 4.10, produzidos pelo mesmo falante, o rótico

ora configura uma fricativa uvular vozeada, apresentando a turbulência caracterís-

tica das fricativas distribuída entre 1000 - 6000 Hz, ora é realizado como um tepe

(cf. figura 4.11), identificado, espectralmente, por uma breve constrição do fluxo do

ar.
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Figura 4.10: camarada [ka.ma"Ka.d5] - pst.

Figura 4.11: camarada [ka.ma"Ra.d5] - pst.

A coda configurou o locus de maior variação do rótico no pstp. Além de [R]

e [K], foram identificadas, também: [x, G, h, H, ö, r] (cf. seção 5.3.1). Nas figuras

em 4.1.5.1 - 4.12a e 4.12b - , e em 4.1.5.1 - 4.13a e 4.13b -, apresentamos alguns

exemplos de formas atestadas para os itens caro e terra.
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(a) caro ["ka.rU] - pp. (b) caro ["ka.RU] - pp.

(a) terra ["tE.Ga] - pp. (b) terra ["tE.Ra] - pp.

Conforme Bouchard (2017; 2018), o uso da fricativa uvular sonora [K] no pst,

denominado pela autora, a exemplo de Câmara Jr. (1970), como R forte (strong R),

seja como C1 ou C2, seja em contexto intervocálico ou não, possui a faixa etária como

variável relevante. O emprego de [K] pode, assim, ser associado aos santomenses

mais jovens que cresceram após a independência do país em 1975, como ilustrado

no gráfico representado na figura 4.14 construído pela pesquisadora.
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Figura 4.14: Emprego de [K] conforme a variável idade (BOUCHARD, 2017, p.
261)

Para Bouchard (2017; 2018), o uso de [K] pelas gerações mais jovens de São

Tomé é indicativo de mudança linguística em curso. De acordo com a autora, as

gerações mais velhas, especialmente aquelas nascidas antes da independência do país,

não só desfavorecem o uso de [K], como consideram esta uma característica errônea

da variedade de São Tomé, pois este é um traço que afasta o pst do pe, padrão

difundido pela escolarização do país. De outro modo, as gerações mais jovens, que

empregam [K] de forma mais frequente, demonstram orgulho de sua variedade do

português (BOUCHARD, 2018, p. 20) e encaram sua variedade linguística como

marca cultural do que Bouchard (2017) define por santomensidade.12

Isso fica ainda mais evidente ao considerarmos aspectos demográficos de stp

como expresso na figura 4.15. O emprego de [K] é mais comum entre as gerações

mais novas, mais especificadamente entre pessoas abaixo de 35 anos, o que equivale

a aproximadamente 80.8% da população do arquipélago. De outro modo, [R] foi

privilegiado por pessoas mais velhas, as quais compõem cerca de 19.2% da população

de stp.

12 Santomensidade corresponde a um termo empregado no período pós-independência pela elite intelectual de São

Tomé para fazer referência ao sentimento de ser santomense, conforme explica Bouchard (2017, p. 4): “(...) this

word was mainly used by the Santomean intellectual elite in the literature (cf. Espírito Santo 2016; Bragança

2012) to refer to the feeling of being Santomean. The word appeared around the time of independence, when the

elite started to think and write about the emerging identity of the country and its people. So santomensidade is

an abstract concept, not necessarily tangible and understandable to most Santomeans, even if it was used during

electoral registration.” (BOUCHARD, 2017, p. 4).
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Figura 4.15: Distribuição de [R] e [K] conforme a população de stp. Fonte: Population
Pyramid.net baseada em dados do WorldBank.

Esses dados sugerem que a mudança em curso, como aponta Bouchard (2017),

teria como direção a vibrante [K], pois adultos jovens, que correspondem ao maior

contingente populacional do país, apresentam a maior frequência de uso de tal va-

riante (54.8%), ao passo que pessoas nascidas antes da década de 70 desfavorecem

o uso de [K] (5.9%) (BOUCHARD, 2018, p. 08). Para Brandão et al. (2017, p.

294), a emergência de [K] nas variedades faladas em stp, está relacionada com a

adoção “imperfeita” das normas do pe, uma vez que a vibrante é incorporada em

contextos não previstos na variedade europeia (BRANDÃO et al., 2017, p. 294).

Esse fato em conjunto com o alto percentual de [R], usado, principalmente, pelos

falantes mais velhos, indica que esta pode ser a forma mais antiga, ao passo que [K]

e suas variantes possivelmente correspondem à forma mais recente.

Além da profusa variabilidade do rótico, outra questão relevante relativa a

esse fonema é a sua interpretação fonológica, principal foco de debate em relação ao

estabelecimento do quadro fonológico consonantal da língua portuguesa (LOPEZ,

1979). A discussão emerge, justamente, do fato de os róticos, contrastantes em
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posição intervocálica, estarem em distribuição complementar nos outros contextos,

podendo variar entre si ou serem apagados.

Dentre os estudos em fonologia dedicados ao pb e ao pe, há duas hipóteses

acerca do estatuto fonológico dos róticos. A primeira hipótese, defendida por Câ-

mara Jr. (1953), Lopez (1979) e Mateus e D’Andrade (2000), sustenta que, no

sistema fonológico do português, há apenas um fonema vibrante. A segunda hipó-

tese, de outro modo, seguida por autores como Câmara Jr. (1970, 1971), Mateus

(1982) e Callou e Leite (1990), assume a existência de dois fonemas distintos: o

r-forte e o r-fraco, sendo este representado pelo tepe /R/ e aquele por uma vibrante

/r/ ou /x/, que pode ter diferentes realizações fonéticas [h, x, K, ö], etc.

Câmara Jr. (1970), com base na oposição de pares mínimos e na distinta na-

tureza fonética dos róticos, propõe a existência fonológica de dois fonemas, um tepe

(r-fraco) e uma vibrante (r-forte), resultando em um sistema formado por “19 fone-

mas consonânticos portugueses, assinalados por numerosas séries opositivas” (CÂ-

MARA JR. 1970, p. 48). Para o autor, o contexto intervocálico configura “a posição

mais favorável ao desdobramento de todo o elenco de consoantes” (CÂMARA JR.

1970, p. 48), pois, nesse ambiente, as consoantes apresentam uma articulação mais

forte em relação a outras posições silábicas. Assim, a oposição entre o r-fraco e o

r-forte pode ser estabelecida pela oposição de /R/ e /r/ em itens como era ["E.R5] e

erra ["E.r5] (CÂMARA JR. 1970), atestando duas vibrantes em português opostas

em posição intervocálica, porém neutralizadas nos demais ambientes: no onset em

início de palavra ocorreria apenas o r-forte, no segundo elemento de um onset com-

plexo, o r-fraco e, por fim, em posição pós-vocálica tanto um quanto o outro poderia

ser empregado.13

Callou (1987) e Callou e Leite (1990) reforçam essa interpretação, concebendo

duas vibrantes no inventário fonológico da língua, entretanto, assumindo-as como

uma vibrante anterior simples /R/ oposta a uma fricativa posterior, para qual não há

especificação se velar ou uvular, e não mais como uma vibrante anterior simples /R/

13 Para Câmara Jr. (1970) a importância do contexto intervocálico seria refletido, por exemplo, no fato de algumas

consoantes não serem constatadas em início de sílaba como onset ou em coda, mas apenas entre vogais, ocupando

o onset no interior de uma palavra, como ocorre com /ñ/, oposta à /n/ em sonho e sono, e /L/ oposta à /l/ em

galho e galo.
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e uma vibrante anterior múltipla /r/. Conforme Callou e Leite (1990), as vibrações

apicais do r-forte foram substituídas por vibrações uvulares e velares, passando, en-

tão, de uma articulação anterior para uma mais posterior, justificando a substituição

de [r] (alveolar) para posterior [ö, x, h] (uvular, velar e glotal), respectivamente.

Com foco no pe, Mateus (1982) assume duas vibrantes na matriz fonológica

do português, sendo essas representadas como /R/ e /ö/. A primeira é definida pelos

traços [+soante; +anterior; +coronal; +contínuo; +vozeado] ao passo que a segunda

é delimitada como [+soante; -anterior; -coronal; +recuado; +contínuo]. Assim, a

principal diferença entre elas seria o ponto de articulação, que para /ö/ é [-anterior]

e [-coronal] e, por conta disso, torna possível que essa consoante seja pronunciada

como velar ou uvular, ambas as possibilidades são identificadas no pe e não se opõem

no mesmo contexto (MATEUS, 1982, p. 84). Para a autora, esse fato somado à

oposição intervocálica estabelecida entre /R/ e /ö/ corroboram o estabelecimento de

dois fonemas na matriz, os quais são necessários e suficientes para explanar as regras

fonológicas que, aplicadas a tais segmentos, resultam nos segmentos existentes na

representação fonética do português (MATEUS, 1982).

A delimitação de dois fonemas distintos para explicar a questão dos róticos

no pb e no pe, consegue, à primeira vista, solucionar o problema da alofonia esta-

belecida entre itens muito distintos. Logo, não é necessário pressupor que o tepe é

um alofone de uma fricativa posterior e vice-versa. Todavia, paradoxalmente, essa

abordagem não é capaz de elucidar o porquê do r-fraco e do r-forte estarem em

distribuição complementar no pb e no pe: o tepe ocorrendo, exclusivamente, como

segundo elemento de um cluster e a vibrante como onset não intervocálico, em início

de palavra e antecedido por uma sílaba com coda.

Ademais, considerando que esta hipótese é sustentada, sobretudo, pela oposi-

ção estabelecida entre [R] e [K, x, h, G], entre outros segmentos constatados no pb,

notamos que tal interpretação não é adequada para o pstp, variedade em que a

oposição entre os róticos é, frequentemente, anulada. Para variedades de stp, como

o pst e o pp, a discussão a respeito do estatuto fonológico do rótico não deve con-

siderar a possibilidade de distribuição complementar, ou mesmo de neutralização

fonológica. A alternância entre [R] ∼ [K] ∼ [r] é observada em todos os contextos
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silábicos e abre margem a uma interpretação fonológica que considera a presença de

apenas um rótico fonológico.

Dentre os autores que assumem apenas um rótico no inventário do pb e do pe,

observa-se a oscilação em definir qual seria a forma fonológica do rótico, se um tepe

(r-fraco), ou uma vibrante (r-forte), já que tais formas produzem contraste fonológico

nas variedades brasileira e europeia. Em Para o estudo da fonêmica portuguesa,

Câmara Jr. (1953) admite apenas o fonema vibrante /r/ no sistema, sendo [R] uma

variante posicional enfraquecida de /r/. O rótico de carro, para o autor, seria,

então, uma manifestação fonética de duas vibrantes geminadas /karro/, uma em

posição de coda, e outra em posição de onset (/kar.ro/), sendo a primeira delas

foneticamente elidida. De modo distinto, o rótico de caro /karo/ corresponderia a

uma realização alofônica de /r/ que, em posição intervocálica, seria produzida como

[R].

A argumentação de Câmara Jr. (1953), ao considerar a geminação de róticos

e fatos diacrônicos, deixa algumas perguntas sem respostas. Se a presença de um

único rótico fonológico no sistema do pb é justificada pelas formas subjacentes caro

/karu/ e carro /karru/ em consonância com a aplicação de dois processos distintos,

o enfraquecimento, no primeiro caso, em que /r/ passa a ser realizado como [R], e o

apagamento, no segundo exemplo, em que o primeiro elemento de /rr/ é cancelado,

o que impede, então, que esta última regra alimente a primeira e [r], em posição

intervocálica, seja realizado como [R]? Falta comprovar com mais fatos sincrônicos,

também, a existência de uma estrutura de róticos geminados no português, indi-

cando qual a possível relevância de /kar.ru/ para a atribuição do acento, para o

engatilhamento ou bloqueio de processos fonológicos, ou mesmo indicar quais são as

implicações em assumir /r/ como forma subjacente para as outras posições silábicas,

como o rótico em coda ou no segundo elemento de um onset complexo.14

Essa argumentação é revisitada, de acordo com o quadro gerativo, por Abaurre

e Sândalo (2003), e, segundo as autoras, o r-forte, no pb, assim como em outras

14 Um argumento de Câmara Jr. (1953) que remonta aspectos estruturais diz respeito à realização de metátese em

formas como cirurgião que são realizadas como cirrugião. Conforme o autor, o [R] pós-vocálico da segunda sílaba

é incorporado ao onset. O rótico que sofre metátese entra em contato com o [R] da coda <cir> e, posteriormente, é

anulado foneticamente.
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línguas ibéricas como o espanhol (HARRIS, 2002), corresponde a um epifenômeno

de dois fonemas idênticos, ou seja, é um efeito do Princípio do Contorno Obrigatório

(ocp) (McCARTHY, 1986). Logo, considerando a ação do ocp como um fenômeno

natural, é muito comum que as línguas evitem segmentos idênticos adjacentes, ou

mesmo segmentos adjacentes cujo ponto de articulação é o mesmo. Dessa forma,

considerando a ação do ocp e corroborando a hipótese de Câmara Jr. (1953),

Abaurre e Sândalo (2003) assumem que, no português, a vibrante poderia ocorrer

intervocalicamente geminada, ao passo que o tepe é interpretado como uma variante

posicional que, devido à perda do traço de continuidade, é enfraquecida em ambiente

intervocálico. Dito de outro modo, quando não geminado, o rótico é produzido

como um tepe entre vogais, se geminado fonologicamente, é realizado como um r-

forte, podendo ser, ainda, debucalizado. Em início de palavra não precedida por

uma vogal, o rótico permanece vibrante, ou é realizado como uma fricativa ou uma

vibrante glotal na maioria dos dialetos do pb (ABAURRE; SÂNDALO, 2003).

Para o rótico, a debucalização, enquanto epifenômeno do ocp caracterizado

pela perda do ponto de articulação na cavidade oral de /r/ e sua respectiva produção

na região laríngea, resulta em uma fricativa glotal [h] que, no caso do pb, pode ter

variantes posicionais como a fricativa velar (ABAURRE; SÂNDALO, 2003). Assim,

Abaurre e Sândalo (2003) respondem ao nosso questionamento em relação à proposta

de Câmara Jr. (1953), visto que em uma sequência /rr/, a implementação da

debucalização justifica as formas posteriorizadas do róticos sem termos que recorrer

a um ordenamento de regras. A proposta de Abaurre e Sândalo (2003) enriquece

a discussão estruturalista de Câmara Jr. (1953), além de trazer um contributo

relevante: demonstrar que a concepção de uma forma subjacente /r/, dentre as

abordagens que assumem apenas um rótico no quadro fonológico do pb, é a mais

adequada para derivar a grande variedade alofones róticos de acordo com o critério

de simplicidade na derivação fonológica. De fato, uma análise que postula o tepe

como o elemento subjacente não pode derivar, de modo econômico, os diversos fones

que caracterizam o r-forte no pb, o que justificaria /r/ fonológico.

Lopez (1979) também assume a existência de apenas um rótico no inventário

fonológico do português brasileiro: o r-fraco, ou tepe /R/. Para comprovar essa tese,
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a autora pontua que o r-forte, representado, em sua análise, como uma fricativa

velar [x], não ocorre, fonologicamente, em posição final de palavra, posto que tende

a ser realizada como [R] quando seguida por uma vogal: mar ["max], porém mares

["ma.RIs], indicando a existência de um /R/ subjacente. Ademais, distinguindo-se das

demais fricativas do português, [x] não assimila o vozeamento da consoante seguinte,

sendo mantida como surda, independentemente da consoante seguinte ser sonora,

fato que sustentaria [x] como um fone derivado de /R/ (LOPEZ, 1979). Ademais,

a fricativa [x] não compõe o segundo elemento de um onset complexo, restrição

fonotática que limitaria, ainda mais, a ocorrência de [x], favorecendo a existência

de apenas um fonema /R/. Por fim, a autora pontua que, em palavras prefixadas

por /in-/, a nasal em coda não é realizada, sendo [x] o rótico produzido, como em

irrelevante [i.xe.le."v5̃.tI]. Lopez (1979) explica esse fato como uma assimilação da

nasal pelo rótico /R/ que, provoca a combinação [RR], estando o primeiro rótico em

posição da coda nasal já assimilada, e o segundo rótico no onset da base relevante,

resultando na forma fonética [x]. Esse raciocínio é estendido para o [x] intervocálico

e, para a autora, “a ocorrência de [x] na posição intervocálica é o resultado da

geminação de /r/” (LOPEZ, 1979, p. 61, tradução nossa).15

A análise de Lopez (1979) é retomada por Mateus e D’Andrade (2000), que

também admitem a existência de /R/ subjacente no inventário consonantal do pe.

Do mesmo modo que Lopez (1979), o [x, K, ö] intervocálico é analisado como a

realização fonética de uma sequência de tepes, um na coda e outro no onset da

sílaba seguinte, na forma subjacente. A sequência /RR/ engatilha a realização de

[x] no onset e, finalmente, o tepe é elidido da coda. Para sustentar a presença de

/R/ na coda silábica, os autores pontuam que itens lexicais com um rótico vibrante

intervocálico nunca são acentuados na antepenúltima sílaba, pois a penúltima sílaba,

por portar o rótico na coda, é pesada e tende a atrair o acento lexical (MATEUS;

D’ANDRADE, 2000).

A solução encontrada por Lopez (1979) e por Mateus e D’Andrade (2000),

por um lado, responde à questão levantada acerca da argumentação de Câmara Jr.

(1953), explicando a realização do rótico como vibrante em posição intervocálica

15 “Occurence of [x] in intervocalic position is the result of gemination of /r/.” (LOPEZ, 1979, p. 61).
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e justificando a presença de [R] como segundo elemento de um onset complexo.

Contudo, por outro lado, a análise desses autores não esclarece a razão da vibrante

ser produzida também em onset simples, no início de palavra, já que, nesse caso,

[x, K, ö] não pode ser derivada de /RR/ geminada, tampouco explica as diferentes

realizações do rótico na posição de coda, entre as quais estão as vibrantes [x, K, ö],

realização constatada em variedades como o pb.

A relação entre a não acentuação da antepenúltima sílaba e a coda /R/, pro-

posta por Mateus e D’Andrade (2000), também não está evidente, pois há inúmeros

itens lexicais com três sílabas ou mais, em que a vibrante intervocálica está, jus-

tamente, na penúltima sílaba. Seguindo o raciocínio apresentado pelos autores, a

despeito da antepenúltima sílaba ser pesada, sendo composta por uma sequência

CVC, em que coda é preenchida por /R/, essa não atrai o acento e os itens lexicais

como garrafa, correto, terreno, sorriso, entre outros, permanecem paroxítonos.

Além disso, o argumento de Lopez (1979) que assume o não vozeamento de [x], é

refutado pelo estudo de Cagliari (1981). O autor, ao realizar um levantamento de-

talhado das possíveis ocorrências dos róticos, constata, acusticamente, a existência

de [G], fricativa velar vozeada, atestando, portanto, que a fricativa velar, em rela-

ção ao vozeamento, se comporta como qualquer outra fricativa em coda do sistema

consonantal do português.

Finalmente, retomando a revisitação proposta à questão dos róticos por Leite

(2005), observamos que a distribuição alofônica, na interpretação de Lopez (1979) e

Mateus e D’Andrade (2000), é questionável. Uma das premissas para que alofones

de um mesmo fonema sejam agrupados é a semelhança fonética observada entre

os elementos envolvidos. Considerando a grande variação fonética encontrada na

realização dos róticos nas diferentes variedades do português, notamos que assumir

uma fricativa velar ou glotal, uma vibrante uvular e um tepe como submembros

de um único fonema violaria essa premissa, constituindo esse um empecilho para o

estabelecimento de apenas um fonema /r/ ou /R/ no inventário da língua portuguesa.

Em relação ao pstp, a distribuição fonotática do rótico, mais uma vez, não

é uma evidência linguística que possa justificar /R/ ou /K/, de forma excludente,

como segmentos licenciados no sistema fonológico consonantal das variedades de
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stp, tampouco não há como atribuir uma natureza fonológica para ambos os fo-

nes. Isso ocorre porque, nos dados observados, [R] ou [K] são realizados nos mes-

mos contextos, refutando qualquer argumento que utilize a distribuição dos róticos

como justificativa para eleição de um ou de outro segmento como forma fonológica

componente do quadro consonantal do pstp. Ademais, a natureza fonética de tal

alternância é observada, também, diante de processos como o rotacismo de /l/ em

coda, em que o output gerado é ora um tepe, ora um rótico posteriorizado, como

em pólvora ["pOë.vu.K5] ∼ ["pOK.vu.K5] e bolso ["boë.sU] ∼ ["boR.sU], indício de que

a alternância entre [R] ∼ [K] é fonética e não fonológica.

Em palavras findas por um rótico em coda, nas quais pode ser acrescido o

sufixo de plural -es, tanto o tepe, quanto uma vibrante são perceptíveis: mares

["ma.RIS] ∼ ["ma.KIS]. Ainda dentro do domínio da palavra, tal alternância, no pstp,

também ocorre em onset complexo e, por isso, C2 pode corresponder a [R] ou [K]

independentemente da qualidade de C1 como indicado por prato ["pRa.tU] ∼ ["pKa.tU]

e fraco ["fRa.tU] ∼ ["fKa.tU].

Em fronteira de palavra, a alternância sincrônica entre os róticos é mantida,

havendo a possibilidade de reestruturação do rótico em onset como exposto em (36),

contexto de sândi consonantal.

(36) a. Ma[R]agitado

b. Amo[K]e paixão

c. Perde[R]o jogo

d. Viaja[R]um dia

A variação observada em decorrência da aplicação de regras morfofonológicas ou

mesmo fonológicas, todas tendo como domínio a palavra ou sua fronteira, indicam

que a alternância dos róticos está presente já na formação de palavras, sugerindo

que a variação entre o tepe e a vibrante não decorre de regras pós-lexicais, porém é

recorrente, também, nesse nível em interação com a sintaxe.

Assumindo, então, que a variação entre [R] e [K] é observada em diferentes con-

textos silábicos, está presente em regras lexicais e pós-lexicais, não é determinada

categoricamente por algum contexto segmental, pode ser identificada na fala de um
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mesmo indivíduo, e é favorecida pelo fator idade (BOUCHARD, 2017), admitir /R/

e /K/ como fonemas licenciados em distribuição complementar não é uma generali-

zação suficiente para explanar o uso do rótico no pstp. Tampouco a neutralização

fonológica, como proposto por trabalhos como (BOUCHARD, 2017; PEREIRA;

HAGEMEIJER; FREITAS, 2018), explica a alternância fonológica entre os róticos:

não há uma oposição fonológica que deixa de existir em um determinado contexto,

a alternância entre [R] ∼ [K] ocorre em todo e qualquer contexto.

Diante de trabalhos como o de Bouchard (2017), que atesta o uso de [K] ser

favorecido pela população mais jovem de São Tomé, podemos pensar na existência

de gramáticas concorrentes nas duas variedades, com a possibilidade de ambos os

róticos estarem competindo. Essas variantes não são capazes de gerar oposição de

pares mínimos ou caracterizar um estado de neutralização /R/, mas constituiriam

formas concorrentes de um processo de mudança sonora em curso e, por isso, al-

ternariam em todos os contextos fonotáticos em que o rótico é previsto, inclusive

na fala de um mesmo falante. Nesse caso, embora haja formas concorrentes, o

sistema fonológico do pstp seria composto por apenas um rótico (AGOSTINHO,

2016; AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020; BALDUINO; VIEIRA; FREITAS,

2020; MENDES, 2021). Portanto, não há distinção entre um “r-forte” e um “r-fraco”,

sendo a terminologia mattosiana insuficiente para explanar o estatuto fonológico do

rótico no pstp. Logo, apesar de a empregarmos, algumas vezes ao longo desta seção,

tendo em vista fins didáticos de comparação com o pb e o pe, bem como o compor-

tamento fonético das variantes de rótico, ressaltamos que ela não é compatível com

uma análise fonológica do pstp.

A hipótese de perda de contraste fonológico adquire robustez a partir do tra-

balho de Agostinho, Soares e Mendes (2020) que analisa a fusão de quase-fonemas

no pp, ou seja, de segmentos que apresentam relações fonológicas intermediárias,

variando no grau de previsibilidade e contraste (AGOSTINHO; SOARES; MEN-

DES, 2020). O conceito de quase-fonema estaria, ligado, assim, ao fato de que

duas categorias fonológicas podem contrastar em alguns contextos, porém não em

todos, o que tornaria o limite do contraste estabelecido por tais segmentos, e, em

nosso caso, pelos róticos, pouco nítido (LADD, 1996; RENNICKE, 2016). Ademais,
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conforme Rennicke (2016), o contraste de tais segmentos estaria ainda dependente

de fatores externos à língua, como o socioleto e a comunidade de fala, estando os

quase-fonemas suscetíveis a soluções alternativas e intermediárias por parte de seus

falantes. Partindo desse conceito e acordo com o experimento conduzido por Agosti-

nho, Soares e Mendes (2020), há evidências que sugerem fusão e perda de contraste

dos róticos no pp. Isso ocorreria em decorrência: (i) do status quase-fonêmico de

/r/ e de /R/, já que, no pb e no pe, e, possivelmente, em variedades pretéritas do

português levadas à ilha, o único contraste estabelecido por [r, h, x, ö, K] e por [R]

é o contexto intervocálico; (ii) da sua baixa carga funcional no sistema, pois, como

demonstrado por Agostinho, Soares e Mendes (2020), /r/ e /R/ produzem poucos

contrastes fonêmicos em comparação a outros segmentos da língua, como /t, d/,

/p, b/, entre outros; e, por fim, (iii) do contato linguístico com as línguas crioulas

faladas na região, em especial o lung’Ie (AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020).

Para os autores, o contraste fonêmico entre os róticos no português do século

XVI, percebido ainda hoje em variedades como o pb e o pe, foi enfraquecido após

a emergência e o contato com crioulos de base lexical portuguesa, como o lung’Ie,

santome, angolar e kabuverdianu, línguas que carecem de contraste entre róticos. De

modo a sustentar a relevância do contato entre o português e as línguas locais para

a perda de contraste entre róticos, Agostinho, Soares e Mendes (2020) fazem um

paralelo entre o pp e outras variedades do português em que o enfraquecimento do

contraste em róticos também é relatado, como ocorrem com o português de Moçam-

bique (pm), com o espanhol de Annobón e com algumas variedades do português

brasileiro (AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020).

De acordo com Brandão e Paula (2018), no pm, o enfraquecimento do contraste

entre os róticos é acompanhado, por exemplo, pelo contato dessa variedade com

diversas línguas bantu, como o changana que apresenta apenas uma vibrante alveolar

/r/. No entanto, nesse estudo, as autoras chamam atenção para o fato de que, em

Moçambique, o português é a L1 de apenas 10% da população, sendo necessário

analisar, em trabalhos futuros, a produção de róticos no pm contrapondo os falantes

de português L1 e L2 (BRANDÃO; PAULA, 2018).
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O contato também está presente na ecologia do espanhol falado em Anno-

bón (LIPSKI, 2004), na Guiné Equatorial, onde Fa d’Ambô, língua-filha do pgg,

é falado. Ainda de acordo com a argumentação de Agostinho, Soares e Mendes

(2020), no Brasil, as variedades em contato com dialetos italianos, trazidos ao Bra-

sil no século XIX, também perderam o contraste entre róticos, o que é refletido na

prevalência do tepe intervocálico em detrimento de outras variantes do rótico ates-

tadas em outras variedades do pb. Conforme demonstrado pelo estudo de Margotti

(2004), Gubert (2012) e Comiotto e Margotti (2019), a perda de contraste entre ró-

ticos, nesta variedade em contato com dialetos italianos, além de marca linguística,

configura uma marca cultural dos descendentes de imigrantes italianos provenientes

da região do vêneto (COMIOTTO; MARGOTTI, 2019).

As variedades de português e espanhol referidas por Agostinho, Soares e Men-

des (2020), apresentam, como ponto comum: o longo contato com línguas com

apenas um rótico em seu sistema fonológico. Os autores concluem, assim, que con-

trastes quase-fonêmicos de baixa carga funcional tendem a se fundir em situações de

contato profundo com línguas com apenas um rótico. Sendo assim, o experimento

conduzido por Agostinho, Soares e Mendes (2020) para o pp, em consonância com a

análise sociolinguística empreendida por Bouchard (2017) para pst, embora partam

de abordagens metodológicas distintas, apontam para um mesmo horizonte: há um

processo de mudança em curso cujo resultado é a fusão de /r/ e /R/, sendo relevan-

tes para esses processos o contato linguístico e o favorecimento da variável [K] pelos

falantes jovens.

De acordo com Kenstowicz e Suchato (2006) e Kenstowicz (2007), que analisam

adaptações fonéticas e fonológicas de empréstimos, segmentos e estruturas salientes

são tendencialmente preservados em processos de adaptação. Para os autores, na

adaptação de um item lexical, o falante considera diversos fatores linguísticos para

definir o melhor outuput entre a língua alvo e a língua fonte, como é o caso das

correspondências fonéticas e da ortografia (a depender do modo que a palavra é

incorporada à língua), havendo, ainda, a possibilidade de haver estratégias de reparo

que fogem ao sistema nativo. Em geral, Paradis (1996) aponta, como tendência, a

frequente interpretação da estrutura de L2 de acordo com a estrutura de sua língua
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materna, fato comum a empréstimos e, portanto, muito observado em situações de

contato.

Avaliando os róticos no pstp, embora não estejamos diante de casos de em-

préstimos lexicais, mas de mudança fonológica, é possível que informações como a

saliência sonora e a estrutura das línguas crioulas em contato com o português sejam

aspectos atuantes na variação entre [R] e [K]. Como apontado por Agostinho, Soares

e Mendes (2020), o contraste fonológico entre /r/ e /R/ é pouco nítido, o que pode,

de algum modo, atingir a percepção de tais segmentos pelos falantes de português

L2. Logo, por tratar de um contraste pouco saliente, este não foi preservado, visto

que, conforme a perspectiva de Kenstowicz e Suchato (2006) e Kenstowicz (2007),

o falante tenderá preservar características estruturais cuja ausência seria mais per-

ceptível - o que não seria evidenciado para o rótico.

Essa perspectiva analítica, no entanto, deve ser considerada juntamente com

o contato linguístico, como já proposto por Agostinho, Soares e Mendes (2020). No

pstp há, por exemplo, outros segmentos cujos contrastes são pouco nítidos e podem

configurar quase-fonemas, como a nasal e a lateral palatal. Entretanto, a despeito

dessa característica, o contraste fonológico entre /n/, /m/ e /ñ/, bem como entre

/l/ e /L/ é ainda mantido — sendo, em ambos os casos, observada a atuação de

diferentes fenômenos que têm /ñ/ e /L/ como alvos (cf. seções 4.1.3; 4.1.4 e 4.3.4.1).

Ora, o que impulsionaria soluções distintas para segmentos cujo contraste fonológico

é restrito à posição intervocálica e, no caso da nasal palatal, em poucas palavras?16

Um caminho possível para responder esta questão pode estar em avaliar a estrutura

das línguas crioulas em contato com variedades pretéritas do pstp.

O santome não possui róticos (BANDEIRA, 2017) e, no lung’Ie, há ausência do

contraste entre os róticos, havendo apenas /r/ (AGOSTINHO, 2016). Ao pensarmos,

no entanto, em /ñ/ e /L/, verificamos que ambas as línguas crioulas possuem tais

fonemas, em contexto de uso, inclusive, mais amplo do que em português, visto que

/ñ/ é licenciada em início absoluto de palavras (BANDEIRA, 2017). Sendo assim,

é possível que os falantes bilíngues, para interpretar a estrutura do português L2

no período de emergência e nativização do pstp, tenham acessado às estruturas de

16 No pb, por exemplo, [N] corresponde à 0,4% dos sons nessa variedade (CIRIGLIANO et al., 2005).
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suas línguas maternas e, a partir disso, eliminado o contraste de róticos e preservado

/ñ/ e /L/, outros fones com baixa carga funcional.

Propostas como a de Bouchard (2017) e a de Agostinho, Soares e Mendes

(2020), assim como os dados examinados neste estudo, demonstram que a discus-

são em torno do estatuto do(s) rótico(s), no inventário fonológico do pstp, trilha

caminhos diferentes do debate em torno do rótico no pb e no pe. Assim sendo, a

exemplo de Agostinho (2016), Agostinho, Soares e Mendes (2020) e Mendes (2021),

assumimos a existência de apenas um fonema rótico nessa variedade /r/, o qual

deriva [R], [K] e outros alofones no pstp.

No pstp, o contexto intervocálico não determina a produção de [R] ou de [K],

e, por isso, não podemos pressupor que haja um processo de enfraquecimento po-

sicional em curso em tal variedade. Além do mais, [R] e [K] alternam em todos os

contextos de tonicidade, sílaba e segmento. Logo, se não há um enfraquecimento

posicional que possa ser justificado estruturalmente, não é possível assumir a exis-

tência de róticos fonologicamente geminados que não são superficializados no output.

Somando-se a isso, /r/ é a forma fonológica que possibilita uma derivação de traços

mais econômica para [R] e [K], dada, respectivamente, mediante o desligamento do

traço [contínuo], e pela posteriorização da vibrante (ABAURRE; SÂNDALO, 2003).

Tais argumentos, ao serem avaliados em conjunto, nos levam, com base na proposta

de Abaurre e Sândalo (2003) para o pb, a sugerir /r/ como o rótico fonológico no

pstp.

Em suma, no pstp, as formas com rótico intervocálico são subjacentemente

idênticas: /karo/ > ["ka.KU] ∼ ["ka.RU] e /karo/ > ["ka.RU] ∼ ["ka.KU]. Isso, aliado

ao fato de que [R] seja favorecido pelas gerações mais velhas e [K] pela população

mais jovem (BOUCHARD, 2017), sugere que ambas as formas —- e suas diversas

realizações —- são formas co-ocorrentes, derivadas de /r/.

Nos estudos revisitados, até o momento, notamos que, mediante propostas dis-

tintas, suportadas por quadros teóricos diversos, podemos entender o rótico como um

único fonema no quadro fonológico do no pstp (AGOSTINHO, 2016; BRANDÃO

et al., 2017; AGOSTINHO, SOARES; MENDES, 2020; BALDUINO, BANDEIRA;
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FREITAS, 2021; MENDES, 2021), e não como dois fonemas neutralizados (BOU-

CHARD, 2017; PEREIRA, HAGEMEIJER; FREITAS, 2018)). De fato, nos dados

analisados, não foi verificada a oposição entre [R] e [K], sendo a alternância [R] ∼

[K] atestada em contextos tônicos e átonos e em distintas posições silábicas onde

o rótico é licenciado. Não há, assim, pares mínimos opondo [R] e [K] e, mesmo em

onset complexo, o rótico varia entre tepe, vibrantes e formas posteriorizadas, sendo

a fricativa uvular o segmento mais recorrente, o que parece mostrar que não há um

contexto em que um dos róticos seja preferido.

Ademais, Agostinho e Mendes (2020) demonstram, ainda, que a a fusão fono-

lógica dos róticos no pp pode ser percebida, inclusive, na escrita de alunos na Ilha

do Príncipe. Avaliando produções escritas de estudantes principenses, as autoras

demonstram o uso aleatório de <r> por <rr> e vice-versa pelos alunos, justamente

porque esses não distinguem dois fonemas róticos. Agostinho e Mendes (2020) des-

tacam, por fim, o fato dessa “(...) variedade possuir um sistema fonológico diferente

do português europeu e brasileiro, o que pode ser uma influência do lung’Ie, que

conta com apenas um fonema para os róticos” (AGOSTINHO; MENDES, 2020, p.

170).

Diante dos dados analisados, corroboramos estudos anteriores de Agostinho

(2016) e Agostinho, Soares e Mendes (2020), indicando a existência de um único

fonema no quadro consonantal do pstp. Entretanto, não pretendemos oferecer uma

resposta absoluta sobre o tema, visto que é possível o rótico estar, nas diferentes

variedades de stp, em processo de mudança, fato difícil de precisar sem examinar

mais detidamente variáveis sociais. Além do mais, há de se considerar que a alter-

nância de róticos não ocorre de forma categórica na fala de falantes mais velhos e

mais jovens. Embora faixas etárias mais altas privilegiem o uso de [R] e a população

mais jovem empregue mais [K], as duas formas são encontradas na produção de am-

bos os grupos. Vasta é a discussão em torno do tema, mas, por ora nos limitaremos

a apresentar o problema, indicando o comportamento dos dados examinados e reu-

nindo a discussão na literatura. É preciso, no entanto, que a questão seja avaliada à

luz de novos estudos, considerando, como evidenciado neste estudo e apontado por

Agostinho, Soares e Mendes (2021), o papel do contato linguístico.
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4.1.5.2 Os róticos no pstp: traços

Para efeitos de preenchimento de traço, reconhecemos um rótico licenciado

no pstp: /r/ (cf. quadro 19), porém, diferente das propostas destinadas ao pb

(CÂMARA JR., 1970; CALLOU; LEITE, 1990) e ao pe (MATEUS, 1982), tal

fonema é alvo de um processo de mudança sonora em curso (BOUCHARD, 2017),

e, por isso, apresenta diversos alofones em todos os contextos fonotáticos em que

o rótico é previsto e não são capazes de produzir distinção lexical mediante sua

oposição.

r
[soante] +

[contínuo] +
[nasal] -

[lateral] -
Ponto de Articulação

[coronal] +

Quadro 19: O Rótico - pstp.

A alternância simultânea entre [R] ∼ [K] dentro de uma mesma comunidade de

fala e/ou mesmo na fala de um indivíduo, verificada nos mesmos contextos fonéti-

cos e fonológicos, indica que a mudança fonológica não corresponde a um processo

abrupto e instantâneo, mas possibilita que variáveis concorrentes persistam em al-

ternância ativa, no pstp, até que uma forma possa, eventualmente, suplantar a

outra (GUY, 2003). No caso do rótico, o emprego da forma inovadora é, tendencial-

mente, mais comum entre as gerações mais novas (BOUCHARD, 2017), indicando

que tal variação não é uniforme no pstp, todavia pode ser favorecida por fato-

res extralinguísticos, como o contato linguístico com as línguas crioulas autóctones

(AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020). Em um processo de mudança linguís-

tica é comum que esta seja estabelecida de modo gradual, não atingindo todas as
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estruturas e contextos linguísticos de maneira uniforme. Sendo assim, é esperado

que alguns contextos favoreçam [K] em detrimento de outros.17

Concebemos, assim, a existência de um rótico nas variedades do português de

stp: /r/. Ressaltamos, ainda, que o pstp apresenta a possibilidade de realização

de outros róticos, como [r], [x], [h], em início de palavra e em coda, porém tais fones

foram menos recorrentes no corpus abarcado, a esse respeito, para um detalhamento

maior sugerimos a leitura da seção 5.3.1. Nas seções 4.1.5.3 e 4.1.5.4, a seguir,

discutimos as distintas realizações do rótico, propondo uma classificação de traços

para os segmentos detectados.

4.1.5.3 O grupo dos róticos: segmentos soantes

Dentre o grupo dos róticos [+ soante; - nasal; - lateral], no pstp, temos [R] e

[r], enquanto segmentos [coronal], e [ö], como fone [dorsal], em sua produção

fonética, como indicado no quadro 20.

[R] [r] [ö]
[soante] + + +

[contínuo] - + +
[nasal] - - -

[lateral] - - -
Ponto de Articulação

[coronal] + +
[dorsal] +
[posterior] +

Quadro 20: Róticos fonéticos [+ soante] - pstp.

A ocorrência de [R], [r] e [ö] é atestada em ambas as macrovariedades de stp,

como exemplificado em (37), sendo mais frequente a forma [R].

17 Tal tendência é confirmada, estatisticamente, para o pst por Bouchard (2017), entretanto, ainda não há co-

nhecimento de estudos que se proponham a analisar a variação dos róticos no pp com base nos pressupostos da

sociolinguística.



segmentos consonantais 164

(37) a. [R] ["laR]

b. [r] ["mar]

c. [ö] ["kOö.d5]

d. [R] ["Ra.tU]

e. [r] [na.tu."re.z5]

Considerando os fones [+ soante] identificados, assumimos /r/ como segmento licen-

ciado no sistema fonológico do pstp. Tal hipótese encontra respaldo no fato de que

a forma subjacente /r/ se demonstrou a mais adequada (ABAURRE; SANDALO,

2003) para derivação da grande variedade de alofones róticos no pstp. Dessa forma,

seguindo a proposta de derivação de Abaurre e Sândalo (2003), assumimos a produ-

ção de [R] como decorrência da perda do traço de continuidade de /r/, como indicado

em (39).18

(38)

/r/

x

raiz

PC

CORONAL

[contínuo]

[+soante]

[+consoante]

18 O traço de [contínuo] atribuído à vibrante /r/ é proposto por Chomsky e Halle (1968). Conforme os autores,

embora haja uma interrupção do fluxo de ar na produção de /r/: “The vibrations of the tongue tip, however, are

produced by the drop in pressure which occurs inside the passage between the tip of the tongue and palate when the

air flows rapidly through it (Bernoulli effect). The trill is thus a secondary effect of narrowing the cavity without

actually blocking the flow of air.”(CHOMSKY; HALLE, 1968, 318).
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(39)

[R]

x

raiz

Cavidade Oral

Ponto de Articulação

CORONAL

[+soante]

[+consoante]

Já em relação à produção de [ö], o traço [contínuo] é mantido, porém é ob-

servada uma alteração do ponto de articulação, o qual de [coronal] passar a ser

realizado como [dorsal]. Isto é, distintamente da derivação do tepe, assinalada

por um desligamento do traço de continuidade, há uma substituição do ponto de

articulação.

(40)

[ö]

x

raiz

Cavidade Oral

Ponto de Articulação

DORSAL

[contínuo]

[+soante]

[+consoante]

Para Abaurre e Sândalo (2003), a produção da vibrante uvular, no pb, é o

resultado de um processo de posteriorização de /r/. A esse respeito, as autoras
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pontuam, como hipótese, que uma posteriorização da vibrante tenha ocorrido antes

da debucalização na variedade falada no Rio de Janeiro. No pstp, compreende-

mos como resultado de posteriorização todos os alofones do rótico realizados com

o ponto de articulação [dorsal], no entanto, nesse grupo, algumas obstruintes são

possíveis - as quais, por sua vez, além de apresentarem uma substituição do ponto

de articulação em relação à /r/, indicam uma alteração na especificação do traço

[soante]. Sendo assim, apresentados o grupo de róticos [+ soante], na seção 4.1.5.4

a seguir discutimos os róticos [- soante].

4.1.5.4 O grupo dos róticos: segmentos [- soante]

Inseridos no grupo [- soante; + contínuo], observamos [x], [G], [X], [K], todos

segmentos obstruintes e [dorsal], como elucidado em 21.

[x] [G] [X] [K]
[soante] - - - -

[contínuo] + + + +
Ponto de Articulação

[dorsal] + + + +
[posterior] + +

Nó Laríngueo
[vozeado] - + - +

Quadro 21: Róticos fonéticos [- soante] - pstp.

Em (41), expomos alguns itens lexicais que demonstram a ocorrência dos seg-

mentos em evidência no corpus, sendo [K] a forma mais empregada pelos informantes

dentre as obstruintes.

(41) a. [x] ["pEx.tU]

b. [G] [teG."mo.me.tU]

c. [K] [a."kOK.d5]

d. [X] ["tOX.t5]

Em relação à derivação das obstruintes [x] e [G], em (42), notamos que, além

da alteração do ponto de articulação para [dorsal], há um enfraquecimento em

relação à sonoridade, visto que o traço soante passa a ser [-soante]. O mesmo é
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observado em (43), em que [X] e [K] se distinguem de [x] e [G] em decorrência do

traço [posterior].

(42)

[x][G]

x

raiz

Cavidade Oral

Ponto de Articulação

DORSAL

[contínuo]

[-soante]

[+consoante]

(43)

[x][G]

x

raiz

Cavidade Oral

Ponto de Articulação

DORSAL

[+ posterior]

[contínuo]

[-soante]

[+consoante]

Por fim, há, ainda, as realizações debucalizadas do rótico /r/: [h] e [H], como

em (44).
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(44)

a. [h] ["bah]

b. [H] [a.koH."do]

A produção de [h] e [H] como alofones do /r/, embora menos comum, pode ser carac-

terizada pela perda do traço [+ consonantal] e do ponto de articulação. Conforme

Abaurre e Sândalo (2003), para o pb, tais segmentos glotais não contam com o

ponto de articulação e, por isso, para a derivação de um elemento glotal, esse nó

deve ser desligado, como indicado em (45). Consequentemente à perda de obstru-

ção na cavidade oral, os segmentos glotais passariam a ser [-consonantal]. Logo, na

derivação de [h] e [H], observamos o enfraquecimento consonantal ser estabelecido

pela alteração do traço [soante], pela perda do ponto de articulação e pela perda da

especificação do traço consonantal.19

(45)

[h], [H]

x

raiz

Cavidade Oral

[contínuo]

[-soante]

[-consoante]

Analisando a debucalização no pstp, observamos um problema representaci-

onal em relação à geometria de traços, já previsto no pb (SILVA; PAIVA, 2014).

A dificuldade reside em representar a debucalização neste modelo em decorrência

do alojamento do traço [contínuo]: considerando que, na debucalização, o segmento

perde seus traços de articulação na Cavidade Oral, o desligamento do nó completo

19 No pp, a debucalização foi um fenômeno identificado, ainda, em relação à fricativa em coda: mesmo ["meS.mU]

∼ ["meH.mU].
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de Cavidade Oral, na proposta de Clements e Hume (1995), implica a perda do traço

[contínuo], o que prejudicaria a representação de [h] e [H] e, consequentemente, nossa

proposta de derivação de tais consoantes para o pstp.

Nesse sentido, seguindo a proposta de Clements e Hume (1995), Silva e Paiva

(2014) indicam que [h] e [H] seriam explicados através de três operações distintas e

simultâneas: (i) eliminação do nó Cavidade Oral, com o desligamento (indevido) do

traço [+ contínuo]; (ii) re-ligação do traço [+contínuo] diretamente ao nó Raiz; e (iii)

implementação do traço [glote constrita] (SILVA, PAIVA, 2014). Isso tornaria o mo-

delo pouco intuitivo e nada econômico e, portanto, não adotaremos tais operações.

Em nossa representação, assumimos, portanto, o desligamento, exclusivamente, do

ponto de articulação (e não da Cavidade Oral) e, que, por consequência, altera a

especificação do traço consonantal. Em decorrência disso, [h] e [H], muitas vezes

assumem, acusticamente, no aparelho vocal, a mesma forma dos segmentos a eles

contíguos, porém, mantêm o traço de continuidade.20

4.1.6 Síntese

Há 18 consoantes licenciadas fonologicamente no pstp, sendo: seis oclusivas

/p, b, t, d, k, g/; seis fricativas /f, v, s, z, S, Z/; três nasais /m, n, ñ/; duas laterais

/l, L/ e uma vibrante alveolar /r/. Além dessas 18 consoantes, foram constatadas

33 consoantes fonéticas no pstp, as quais são sintetizadas no quadro 22.

20 Abaurre e Sandalo (2003), para derivarem os róticos glotais de /r/, adotam o diagrama de Halle, Vaux e

Wolfe (2000). Nessa hierarquia, denominada Teoria do Articulador e baseada em critérios fisiológicos, os traços são

organizados em torno dos articuladores, os quais são de dois tipos: (i) articulator-bound, caso o ponto de articulação

é específico; (ii) articulator-free, se o ponto não é específico.
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Labial Alveolar Alveolopalatal Velar Uvular Glotal

Oclusiva p b t, ts d, dz tS dZ k g
Fricativa f v s z S Z x G X K h H

Tepe R
Vibrante r ö

Nasal m n ñ
Lateral l, ë L

Aproximantes w j

Quadro 22: Consoantes fonéticas - pstp.

Ao longo dessa seção, notamos que diferentes processos podem modificar as

consoantes. No quadro 23, sumarizamos os principais fenômenos observados, sendo

que alguns deles serão discutidos, em maior profundidade, no capítulo 5. As apro-

ximantes [w] e [j] foram elencadas no quadro 22, justamente por corresponderem a

glides produzidos em coda e onset e derivados de processos de vocalização de /l/

em coda e de /ñ/, como também especificado em 23.

/t, d/ → [tS, dZ] diante de [i, I]
/t, d/ → [ts, dz] diante de [i, I]
/s, z/ → [S, Z] em coda e em alguns onsets
/ñ/ → [nj, j] em que [j] passa a ocupar o onset
/l/ → [w, ë] em coda
/r/ → [l] em coda
/r/ → [R, r, K] em todos os

[G, X, h, H] constituintes silábicos

Quadro 23: Fenômenos consonantais -pstp.

Apresentado o quadro consonantal do pstp e sintetizados os processos apre-

sentados até o momento, a seguir, na seção 4.2, discutiremos seu sistema vocálico,

abarcando as particularidades no pst e do pp.
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4.2 Segmentos Vocálicos

No pstp foram identificadas sete vogais orais fonológicas, conforme é exposto

no quadro 24.

i e E a O o u
Ponto-Vocálico

[coronal] + + +
[labial] + + +

[arredondado] + + +
[dorsal] + + + +
[posterior] + + +
[Altura]
[aberto 1] - - - + - - -
[aberto 2] - + + + + + -
[aberto 3] - - + + + - -

Quadro 24: Vogais - pstp.

Como indicado pelo quadro 24, há sete fonemas vocálicos do pstp, os quais

apresentam diferentes pontos de articulação e graus de abertura.

Em relação ao ponto de articulação, as vogais podem ser sistematizadas em

segmentos [coronal], como [i, e, E], bem como em segmentos [dorsal], como [a, O,

o, u]. A existência de tais vogais é corroborada pela oposição entre os segmentos

vocálicos, como indicado nos pares mínimos e análogos expostos no quadro 25 para

vogais [coronal] e no quadro 26 para as vogais [dorsal].

Vogal coronal

i ["bi.kU] ["siU
“
] ["vi.l5]

e ["be.kU] ["seU
“
] —

E ["bE.tU] ["sEU
“
] ["vE.l5]

Quadro 25: Pares mínimos e análogos: vogais [coronal].
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Vogal dorsal

a ["ba.l5] ["saë] ∼ ["saU
“
] ["ga.t5] ["ta.lU]

O ["bO.l5] ["sOë] ∼ ["sOU
“
] ["gO.l5] —

o ["bo.lU] ["soU
“
] ["go.t5] ["to.dU]

u ["bu.l5] ["suë] ["gu.l5] ["tu.dU]

Quadro 26: Pares mínimos e análogos: vogais [dorsal].

De outro modo, considerando a altura da mandíbula na produção de tais

vogais, verificamos diferentes graus de abertura: [+/- aberto 1], [+/- aberto 2],

[+/- aberto 3] (WETZELS, 1992). Nessa proposta, na qual são adotados valores

escalares para o nó de altura da vogal, as vogais médias são opostas em decorrência

de [aberto 3], ao passo que [aberto 1] e [aberto 2] as definem como uma classe única

em oposição a /i, u/ e a /a/, como indicado no quadro 27.

i/u e/o E/O a
[aberto 1] - - - +
[aberto 2] - + + +
[aberto 3] - - + +

Quadro 27: Oposições vocálicas do pstp conforme o nó de abertura.

As vogais apresentadas no quadro 24 são distribuídas, de forma distinta, de

acordo com a posição acentual da sílaba e, por isso, os quadros pretônicos e postôni-

cos são reduzidos e, frequentemente, alvos de processos fonológicos como alçamento

e abaixamento nas macrovariedades de stp.

Delimitados os traços vocálicos licenciados no pstp, dedicamos esta seção à

discussão de quais vogais são observadas em diferentes contextos acentuais em tais

variedades, contemplando alguns fatores acústicos, como a duração segmental das

vogais e o valor do primeiro e segundo formantes (F1 e F2), que caracterizam os

segmentos vocálicos em diferentes posições acentuais e serão importantes ao abor-

darmos os processos fonológicos no pstp. Isso posto, a seção 4.2.1 é destinada à

discussão do quadro vocálico tônico, ao passo que a seção 4.2.2 abarca as vogais

em contexto pretônico. Já na seção 4.2.3, são expostos os subsistemas vocálicos

postônico medial e, em seguida, na seção 4.2.4, apresentamos o subsistema átono
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final. A possibilidade de nasalização vocálica é discutida na seção 4.2.5 e, por fim,

na seção 4.2.6, apresentamos os ditongos.

4.2.1 Sistema Vocálico Tônico

O pstp, assim como apresentado por Christofoletti e Araujo (2018), bem como

por Santiago et al. (no prelo), possui sete vogais orais /i, e, E, a, O, o, u/, as quais

são demonstradas no quadro 28. A vogal central [@] é realizada como alofone de /a/

no pst, não sendo identificados dados desta natureza no pp.

Anterior Central Posterior
Alta i u

Média-alta e (@) o
Média-baixa E O

Baixa a

Quadro 28: Subsistema vocálico tônico - pstp.

A existência de sete vogais orais no pst e no pp é corroborada pela distribui-

ção de tais segmentos em diferentes itens lexicais, como apresentado na seção 4.2,

sendo que essas vogais podem apresentar-se em posição inicial, média ou final da

palavra de sílabas tônicas como elucidado no quadro 29. A vogal [@] foi observada

de modo menos frequente nos dados do pst, ocorrendo em sílaba final, mas não

sendo identificada em final absoluto de palavra e/ou em início de palavra e/ou nos

dados do pp.

vogal Início Meio Final
de Palavra de Palavra de Palavra

i ["i.L5] [a."mi.gU] [a."ki]
e ["e.lIS] ["se.dU] [ma.ke."ke]
E ["E] ["mEë] ["pE]
@ —– [po."t@.veë] [peS."k@R]
a ["a.vI] ["sa.ba.dU] ["la]
O ["O.ku.lUS] ["sOë] [mi.ko."kO]
o ["o.vU] ["so.kU] ["do]
u ["u.ni.kU] [ko."Ru.Z5] [ka.lu."lu]

Quadro 29: Palavras com as sete vogais orais tônicas - pstp.
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O estabelecimento de sete vogais orais tônicas aproxima, a princípio, o pstp ao

pb, pois, nessa variedade, há também sete fonemas vocálicos em sílabas tônicas, além

de muitos alofones delimitados pelo contexto átono, ou mesmo determinados por

fatores diatópicos, posto que a escolha vocálica pode variar conforme a comunidade

de fala do informante (CÂMARA Jr., 1971).

Em relação ao pe, autores como Mateus e D’Andrade (2000) e Rua (2005)

apontam a possibilidade de um quadro vocálico fonético com oito ou mais segmen-

tos. Mateus e D’Andrade (2000) postulam, a exemplo do pstp, sete vogais orais,

sendo que a vogal /e/, nesse contexto, pode variar com [5] antes de consoantes pala-

tais, ou mesmo antes de offglides como [I
“
]: telha ["te.L5] ∼ ["t5.L5], feito ["feI

“
.tU] ∼

["f5I
“
.tU], entre outros. Já para Rua (2005), o pe apresenta nove possíveis realizações

fonéticas em sílabas tônicas: [i, e, @, E, a, 5, O, o, u], sendo [@] constatado em itens

como pecar [pe."k@R] e [5] em palavras como cama ["k5.m5] e cada ["k5.d5]. Nos

dados do pp, assim como no pb, não foram identificados alofones de /a/ tônico. No

pst, de modo similar ao pe, a vogal baixa tônica também pode alternar com [@],

no entanto, essas ocorrências não foram muito frequentes e/ou tampouco distintivas

como observado em algumas realizações verbais do pe: falamos [fa."la.mUS] (pre-

térito perfeito do indicativo) e falamos [fa."l@.mUS] (presente do indicativo) (BAR-

BOSA; MADUREIRA, 2015, p. 238). Ainda assim, é preciso pontuar que o pst,

distintamente do pp, está em uma situação maior de contato com o pe, visto que

a elite local, além de alguns professores da rede pública de educação santomense,

estudam, por um tempo, em Portugal de forma muito mais frequente do que os

principenses. Isso, somando-se ao prestígio social do pe em stp, sugere que embora

o contato com esta variedade não tenha sido investigado nesta tese, esse é um fator

hipotético que pode influenciar a produção de [@] em sílaba tônica no pst e não no

pp.

Outra variação que atinge as vogais tônicas é a alternância entre [e] ∼ [E] e [o]

∼ [O], processo investigado em trabalhos como o de Santiago et al. (2021). Conforme

os autores, há variação entre vogais médias em sílabas tônicas no pp - fato consta-

tado, também, para o pst a partir da análise de dados. Essa variação é verificada,

inclusive, nas diferentes produções de um mesmo falante, como indicado em itens
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como poça ["po.s5] ∼ ["pO.s5] (SANTIAGO, et al., no prelo), em que a oscilação na

altura das vogais médias posteriores para uma mesma palavra é observada.

A variação de altura das vogais que, originalmente, criam oposições distintivas

em sílabas tônicas, sugere a ocorrência de variação não distintiva nesse contexto

para o pstp. A alternância entre [e] ∼ [E] e [o] ∼ [O], de acordo com Mateus (2004),

é observada em diferentes estágios da língua portuguesa, não correspondendo este a

um fenômeno inovador ou recente. Conforme a autora, no português antigo, as vo-

gais médias, representadas por <e> e <o>, possuíam uma distribuição diferente do

português atual, ocorrendo, em poemas da época, em rimas entre eterno, governo

e inverno, assim como entre despreza e alteza. Além disso, a alternância das

vogais médias também é comprovada em variedades sincrônicas do português euro-

peu e brasileiro, provocando a pronúncia variável de itens como dezoito [d1."zoI
“
.tU]

∼ [d1."zOI
“
.tU] para o pe (MATEUS, 2014, p. 33), ou mesmo em extra ["es.tR5] ∼

["Es.tR5] para o pb (CRISTÓFARO-SILVA, 2017 [1998]).

No pstp tal alternância pode ser verificada, especialmente, quando o segmento

seguinte é uma vogal alta, podendo ser motivado ou favorecido por uma coarticu-

lação gradiente de abertura vocálica, de modo a reduzir o espaço acústico entre a

vogal tônica e as demais vogais da palavra como explicitado pelos exemplos em (46).

Essa questão será retomada na seção 5.1.

(46) a. cérebro /seribo/ ["sE.Ri.bU] ∼ ["se.Ri.bU]

b. diarreia /diarEia/ [di.a."RE.I
“
5] ∼ [di.a."Re.I

“
5]

c. abóbora /abObora/ [a."bO.bu.R5] ∼ [a."bo.bu.R5]

d. curiosos /kuriOzuS/ [ku.Ri."O.zUS] ∼ [ku.Ri."o.zUS]

e. ideia /idEia/ [i."dE.I
“
5] ∼ [i."de.I

“
5]

Verificamos, dessa forma, que o pstp possui um sistema vocálico oral composto

por sete vogais /i, e, E, a, o, O, u/, no qual também podem ser verificadas alternâncias

entre as média-baixas e média-altas em um número reduzido de palavras que não

implicam oposição contrastiva. A variação entre [a] ∼ [@] tônicas, por sua vez, foi

constatada apenas no pst.
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As vogais em sílaba tônica distinguem-se entre si, acusticamente, em função de

sua duração, comumente determinada por fatores aerodinâmicos como a abertura do

trato vocal, bem como por conta do primeiro e do segundo formante, relacionados,

respectivamente, à abertura da mandíbula e ao grau de posterioridade da língua. A

duração das vogais tônicas nas variedades de stp, na fala masculina e feminina, é

exposta nas tabelas em 4.1.

Tabela 4.1: Valores médios, em milissegundos, da duração das vogais tônicas - pst
e pp. DP = Desvio Padrão e EP = Erro Padrão.

(a) Homens

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 77 23 4 78 2.1 1.2
e 90 31.3 5 88 3.6 2.1
E 93 30.3 4.6 109 19 11
@ 52 4.9 3.5 – – –
a 102 22 3.6 106 4.5 2.6
O 106 26 4 107 2.3 1.3
o 91 28 4.4 99 5.2 3.1
u 83 27 4.9 83 2.6 1.5

(b) Mulheres

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 86 14.5 8.4 57.5 2.1 1.5
e 101 13.6 7.8 73 1.5 0.9
E 103 1.7 1 84 11 6.3
@ 116 19.8 14 – – –
a 125 6.6 3.8 90 5.6 4
O 120 24 17 94 13.3 7.7
o 98 26.4 15.2 77 7.4 4.2
u 90 7.3 4.2 69 5.5 3.2

Com base na tabela 4.1, notamos que, para o pp e para o pst, as vogais

baixas, [E, a, O], são mais longas em relação às vogais fechadas [i, e, o, u], assim

como previsto pela literatura e determinado para o pb e o pe (cf. ESCUDERO

et al., 2009). No entanto, com foco no pst, observamos que a distinção entre [E]

e [e], em termos duracionais, não é tão evidente, uma vez que ambas as vogais

apresentam duração muito próxima. Esse fato, em consonância com o alto grau de

variabilidade da duração de [e] (DP = 31.3 na fala de homens, e DP = 13.6 na fala

de mulheres) sugere que, na fala dos falantes analisados, a distinção duracional entre

vogais médias anteriores é instável e menos evidente.

No que tange aos formantes componentes das vogais, apresentamos os valores

extraídos nas tabelas em 4.2 para as variedades de stp. Nessas tabelas, notamos

que a média dos primeiros formantes (F1 e F2), para cada uma das sete vogais

tônicas, estabelece a medida de referência da definição acústica das vogais tônicas

nas macrovariedades de português faladas em stp.
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Tabela 4.2: Valores médios normalizados, em Hertz, de F1 e F2 para as vogais
tônicas - pst e pp

(a) Homens

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 303 2153 253 2136
e 386 2016 366 1958
E 504 1810 501 1886
@ 438 1321 – –
a 704 1370 727 1373
O 537 919 562 901
o 413 952 397 889
u 339 937 299 928

(b) Mulheres

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 315 2091 289 2061
e 380 2037 351 1897
E 498 1926 573 1866
@ 536 1503 – –
a 740 1387 733 1317
O 547 934 592 1162
o 407 957 354 940
u 356 894 283 926

Assim como para análise da duração das vogais, cada vogal foi avaliada es-

pecificando dados de fala masculina separadamente dos dados de fala feminina, na

medida em que propriedades acústicas distintas subjazem a ambos os grupos e po-

dem causar alterações consistentes nos valores em Hertz dos informantes. A esse

respeito, Fant (1966), Takefuta et al. (1972), Johnson (2005), Pépiot (2009; 2012),

entre outros autores, apontam que diferenças entre as vozes masculinas e femininas

relacionam-se a uma convergência de fatores como questões sociais, anatômicas e,

consequentemente, articulatórias e acústicas. Takefuta et al. (1972), por exemplo,

ressaltam que, na fala de mulheres, a frequência fundamental tende a ser maior,

por volta de 200 Hz, ao passo que esta mesma frequência está em torno de 120

Hz na fala de homens. Em decorrência disso, os formantes detectados na fala de

falantes mulheres possuem frequências mais altas (PÉPIOT, 2012). No entanto,

Johnson (2005) alerta para o fato de que diferenças acústicas entre vozes mascu-

linas e femininas podem variar trans-linguisticamente, posto que a autora postula

que há línguas nas quais as diferenças acústicas são mais sutis (JOHNSON, 2005).

Cientes da possibilidade de alterações acústicas promovidas pela diferença de vozes

dos informantes, separamos as mensurações realizadas considerando o fator sexo nos

dados do pstp.

Os valores médios expostos nas tabelas em 4.2 foram mensurados a partir

de dados de fala elicitada que continham contextos consonantais variados, como

oclusivas, nasais, fricativas e laterais na posição de C1. De acordo com Delgado
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Martins (1988), a influência do contexto segmental da palavra pode provocar vari-

ação nos formantes de vogais produzidas, inclusive, por um mesmo informante. Tal

alternância em consonância com a diferença perceptível entre a fala de homens e

mulheres poderiam levar a valores dispersos capazes de suscitar a hipótese de que

um mesmo segmento equivale a vogais distintas. No entanto, de forma a limitar

possíveis interferências fisiológicas ocasionadas pelo contexto segmental, pelo sexo

dos informantes, ou mesmo por características anatômicas próprias ao falante, nor-

malizamos os dados conforme o método Lobanov, o qual exclui diferenças fisiológicas

nos valores dos formantes, porém mantém as diferenças sociolinguísticas.21

Considerando os valores médios dos formantes produzidos pelos informantes,

verificamos que as zonas de dispersão de F1 e F2, para cada vogal, são restritas

e mantêm a distinção segmental entre as vogais analisadas como elucidado pelos

gráficos das figuras 4.16a e 4.16b.

(a) pst. (b) pp.

Figura 4.16: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores de dispersão média
das vogais tônicas por informante. Em vermelho os dados dos informantes homens;
em azul dos informantes mulheres.

Como indicado nos gráficos das figuras 4.16a e 4.16b, em que F1 é representado

no eixo vertical e F2 no eixo horizontal, mesmo considerando o sistema de produção

21 O método Lobanov apresenta a seguinte fórmula para a normalização: Fn[v]N=(Fn[v] – média(n))/DP(n), onde

Fn[v]N é o valor normalizado para Fn[v] (ou seja, para o formante n da vogal v), média (n) equivale ao valor médio

para o formante n para o falante em questão, e, por fim, DP(n) corresponde ao desvio padrão para o formante n do

falante (http://lingtools.uoregon.edu/norm/norm1.php).



segmentos vocálicos 179

de cada informante, no ato de fala, ainda é possível estabelecermos valores médios de

F1 e F2, bem como identificar o trapézio vocálico estabelecido pelas frequências das

vogais investigadas. De outro modo, agrupando as áreas de dispersão identificadas

em valores médios, temos os trapézios acústicos representados nas figuras 4.17a e

4.17b.

(a) pst. (b) pp.

Figura 4.17: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores médios de vogais orais
tônicas. Segmentos em vermelho correspondem aos dados de fala de homens; em
azul estão os dados de fala de mulheres.

As plotagens realizadas em consonância com os valores médios de F1 e F2

estabelecidos na tabela 4.2 apontam, em geral, para a semelhança entre F1 e F2 na

produção das vogais orais tônicas em ambas as variedades faladas em stp. Tal simi-

laridade é confirmada, ainda, quando contrapomos o valores médios dos primeiros

formantes do pst e do pp com o pb e o pe (cf. ESCUDERO et al., 2008) (tabelas

4.3 e 4.4).
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Tabela 4.3: Comparação de F1 e F2 em pst, pp, pb e pe (cf. ESCUDERO et al.,
2008, p. 8).

Vogal
Homem

pst pp pb pe
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

i 303 2153 253 2189 285 2198 284 2161
e 386 2016 366 2014 357 2028 355 2028
E 501 1886 504 1850 518 1831 455 1836
a 704 1370 727 1373 683 1389 661 1365
O 537 919 562 901 532 927 491 934
o 413 952 397 889 372 804 363 843
u 339 937 299 928 310 761 303 814

Tabela 4.4: Comparação de F1 e F2 em pst, pp, pb e pe (cf. ESCUDERO et al.,
2008, p. 8).

Vogal
Mulher

pst pp pb pe
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

i 315 2091 289 2061 307 2676 313 2760
e 380 2037 351 1897 425 2468 402 2508
E 498 1926 573 1866 646 2271 511 2360
a 740 1387 733 1317 910 1627 781 1662
O 547 934 592 1162 681 927 592 1118
o 407 957 354 940 442 893 422 921
u 356 894 283 926 337 812 335 862

A comparação entre os primeiros formantes obtidos para o pst e o pp, com

os valores de F1 e F2 estabelecidos por Escudero et al. (2008) para o pb e o pe

demonstra que o contraste mais evidente recai na diferença em Hz estabelecida entre

as vogais médias nas variedades de stp, uma vez que esta é, no geral, mais sutil em

comparação com o pb, como exposto na tabela 4.5. Escudero et al. (2008) apontam

essa mesma diferença acústica entre o pb e o pe, pontuando que o F1 de [E] está

mais próximo do F1 de sua contraparte alta, [e], na variedade europeia do que na

variedade brasileira.
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Tabela 4.5: Diferença em Hz entre vogais média-altas e média-baixas no pst, pp,
pb e pe.

Vogal
Homem

pst pp pb pe
F1 Dif. F1 Dif. F1 Dif. F1 Dif.

e 386 115 366 138 357 161 355 100
E 501 504 518 455
o 413 124 397 165 372 160 363 128
O 537 562 532 491

Vogal
Mulher

pst pp pb pe
F1 Dif. F1 Dif. F1 Dif. F1 Dif.

e 380 118 351 222 425 221 402 109
E 498 573 646 511
o 407 140 352 240 442 239 422 170
O 547 592 681 592

O pp e o pb mantêm a mandíbula mais aberta na produção das vogais média-

baixas e mais fechada na realização das vogais média-altas. O pst e o pe (cf.

ESCUDERO et al., 2008), por outro lado, produzem as vogais médias-altas com

a mandíbula mais baixa, o que configura valores de F1 mais altos em relação à

variedade brasileira do português. Esse aspecto, além de consequências perceptuais,

assinala mais uma distinção entre as variedades de stp, aproximando, mais uma

vez, pst e pe, e pp e pb - as últimas configurando variedades cuja ocorrência de [@],

em tônicas, não foi verificada.

No quadro 30, reunimos as possíveis realizações fonéticas das vogais em sílaba

tônica do pst e do pp em comparação a dados do pb e do pe.
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Vogal pst pp pb pe

/i/ [i] [i] [i] [i]
v[i]da v[i]da v[i]da v[i]da

/e/
[e] [e] [e] [e] ∼ [5]

t[e]lha t[e]lha t[e]lha t[e]lha
t[5]lha

/E/
[e] ∼ [E] [e] ∼ [E] [E] [E]
c[E]rebro c[E]rebro c[E]rebro c[E]rebro
c[e]rebro c[e]rebro

/a/

[a] [a] [a] [a] ∼ [5] ∼ [@]
c[5]da

c[a]da c[a]da c[a]da c[a]da
c[@]da c[@]da

/O/
[o] ∼ [O] [o] ∼ [O] [O] [O]
ab[O]bora ab[O]bora ab[O]bora ab[O]bora
ab[o]bora ab[o]bora

/o/ [o] [o] [o] [o]
s[o]co s[o]co s[o]co s[o]co

/u/ [u] [u] [u] [u]
t[u]do t[u]do t[u]do t[u]do

Quadro 30: Quadro vocálico tônico com variação: pst, pp, pb e pe.

Discutidos alguns aspectos das vogais em sílabas tônicas nas variedades de

stp, a seguir, na seção 4.2.2, examinamos a distribuição de vogais pretônicas.

4.2.2 Quadro Vocálico Pretônico

O sistema vocálico do pstp, em contexto pretônico, é, no geral, reduzido se

comparado ao sistema vocálico tônico. Essa redução é justificada pela possibilidade

de perda de oposição entre as vogais médias [e] ∼ [E] e [o] ∼ [O], como demonstrado

nos itens belo ["bE.lU] ∼ beleza [be."le.z5] e bola ["bO.l5] ∼ bolada [bo."la.d5]. Esse

processo resulta em um subsistema de cinco vogais /i, e, a, o, u/, no qual não há

mais vogais média-baixas, já que essas são alçadas e realizadas como média-altas,

como indicado no quadro 31. A vogal /a/, no pst e no pp, pode alternar com [@]

em todos os contextos pretônicos e, por isso, está inclusa no quadro. 22

22 Embora a perda de oposição entre vogais médias seja constatada no pst e no pp, observarmos, também, a

possibilidade de ocorrência de [E] e [O] como resultado de um processo de harmonia vocálica (cf. seção 5.1.2),

permitindo que o quadro pretônico, nas variedades de stp, seja ampliado a sete vogais.
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Anterior Central Posterior
Alta i u

Média-alta e (@) o

Baixa a

Quadro 31: Subsistema vocálico pretônico - pstp.

As cinco vogais orais [a, e, i, o, u] do subsistema pretônico são identificadas

em dados como os itens lexicais expostos no quadro 32. Nesse quadro, são apre-

sentados exemplos de itens lexicais contendo uma das cinco vogais orais em sílaba

pretônica em início ou em meio de palavra, quer a sílaba que contém a vogal seja

a primeira (σ1), quer seja a segunda (σ2) (CHRISTOFOLETTI; ARAUJO, 2018;

NASCIMENTO, 2018; SANTIAGO et al., 2020).

vogal Início Meio Meio
de Palavra de Palavra σ1 de Palavra σ2

i [i."LEU
“
] [mi.ko."kO] [se.mi."tE.RIU

“
]

e [eS.ki."zi.tU] [meR."ka.dU] [e.le."ZeR]
a [a."moR] ∼ [@."moR] [gRa."v5̃.n5] ∼ [gR@."v5̃.n5] [a.na.li."zaR] ∼ [a.n@.li."zaR]
o [o.bi."ZE.tU] [ko."dE] [vi.o."lẽ.sI

“
5]

u [u.ni."5̃U
“
] [tu.ba. "R5̃U

“
] [puR.tu."gaë]

Quadro 32: Palavras com as cinco vogais orais pretônicas - pstp.

Em termos acústicos, as vogais em sílabas pretônicas são menos longas em

relação às vogais orais, todavia, as vogais fechadas permanecem, no geral, mais

curtas em relação às vogais abertas como exposto na tabela 4.6. Consideraremos

em nossa análise, também, a vogal [5].
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Tabela 4.6: Valores médios, em milissegundos, da duração das vogais pretônicas -
pst e pp. DP = Desvio Padrão; EP = Erro Padrão.

(a) Homens

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 59 7.3 4.2 72 2.3 1.3
e 70 7.0 4.0 71 7.5 4.3
@ 76 12.7 7.3 78 19.1 11.1
a 71 5.2 3.5 78 1.5 0.9
o 61 6.1 5.1 70 2 1.1
u 55 4.0 2.3 68 7.6 4.4

(b) Mulheres

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 62 1.8 1.04 51.5 2.1 1.5
e 71 2.1 1.2 55 4.2 3
@ 59 3.4 2.0 68 12 8.5
a 74 10.9 6.2 65 3.1 1.8
o 67 13.7 7.9 58 6.3 3.7
u 62 7.5 4.3 58 1.5 0.9

Estabelecida a duração vocálica dos segmentos pretônicos, verificamos, nas

tabelas em 4.7, os valores médios dos primeiros formantes das seis vogais orais das

macrovariedades de stp, os quais confirmam a distinção estabelecida entre F1 e F2

em tônicas, com a diferença que, nesta posição silábica, os formantes são, em geral,

mais baixos na fala masculina.

Tabela 4.7: Valores médios normalizados, em Hertz, de F1 e F2 das vogais pretô-
nicas - pst e pp.

(a) Homens

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 268 2211 282 2151
e 391 1921 383 1958
@ 568 1247 528 1434
a 730 1297 745 1369
o 439 913 404 889
u 285 915 292 892

(b) Mulheres

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 272 2083 324 2123
e 456 2024 437 1959
@ 558 1303 552 1363
a 717 1396 742 1432
o 462 955 406 1020
u 344 1016 343 942

Nas figuras 4.18a, para o pst, e 4.18b, para o pp, apresentamos as zonas

de dispersão de F1 e F2 para cada vogal pretônica, considerando, para isso, os

valores médios dos dados analisados. Podemos verificar que as seis vogais pretônicas

mantêm a distinção segmental com zonas de dispersão restritas.
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(a) pst

.

(b) pp

Figura 4.18: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores de dispersão média
das vogais pretônicas por informantes homens (vermelho) e mulheres (azul).

Feito isso, a compilação das áreas de dispersão é realizada e, como resultado,

temos os gráficos do espaço acústico representados nas figuras 4.19a e 4.19b para o

pst e para o pp respectivamente.

(a) pst. (b) pp

Figura 4.19: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores médios de vogais orais
pretônicas. Informantes homens em vermelho e informantes mulheres em azul.

Nas figuras 4.19a e 4.19b, é possível contemplar similaridades e pequenas di-

ferenças na configuração dos espaços acústicos do pst e do pp. No geral, a vogal

baixa [a] mantém-se baixa, ocupando o vértice do trapézio, assim como as vogais

altas [i] e [u] apresentam F1 baixo e, por isso, estão localizadas no extremo oposto
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à vogal [a] nos gráficos. As vogais médias, mais uma vez, são alvo de variabilidade

acústica, já que estas são produzidas com F1 mais elevando para o pst do que para

o pp.

No pst e no pp, as vogais licenciadas em sílabas pretônicas podem ser alvo de

neutralizações. Em geral, nas sílabas pretônicas, foi constatada a alternância entre

[e] ∼ [i] e [o] ∼ [u], caracterizando o alçamento vocálico em ambas as macrovarie-

dades de stp em itens como menino [mi."ni.nU] e morcego [muR."se.gU]. Além do

alçamento das vogais médias-altas, identificamos nos dados a ocorrência de abaixa-

mento vocálico, sendo caracterizado pela neutralização de [e] em [E] e de [o] em [O],

como em apertar [a.pER."ta] e sofá [sO."fa]. Por fim, o pst e o pp apresentaram,

também, variação entre [a] ∼ [@], culminando na produção de dados como açúcar

[@."su.kaR]. Esses processos serão discutidos na seção 5.1.

Ao contrastarmos o subsistema pretônico do pstp com o pb e o pe, notamos

que enquanto a variedade brasileira possui um subsistema pretônico composto pelas

mesmas cinco vogais que as macrovariedades de stp, também com possibilidade

de abaixamento das pretônicas, o pe, de modo distinto, apresenta um subconjunto

vocálico menor, já que as vogais, nesse contexto, são, frequentemente, reduzidas a

quatro vogais [i, 1, 5, u].

No subsistema do pe, é possível verificar o cancelamento das oposições entre [o]

∼ [u], [e] ∼ [1] e [a] ∼ [5] ∼ [@], como elucidado, respectivamente, por pegar [p1."gaR]

e pagar [p5."gaR].23 Isto é, no subsistema de pretônicas da variedade europeia, não

há vogais média-baixas e a vogal baixa [a] e a vogal média-alta [e], além de serem

alçadas, são centralizadas, realizando-se como [5] ∼ [@] e [1]. No subsistema do pstp,

de outro modo, embora [e], [o] e [a] possam ser neutralizados em [i], [u] e [@], é possí-

vel, também, a realização das média-baixas [E] e [O], vogais que são constatadas em

alguns dialetos do pb (CALLOU; LEITE; COUTINHO, 1991). Notamos, portanto,

que há cinco vogais orais no subsistema vocálico pretônico das macrovariedades de

stp, com a possibilidade de ampliação do quadro para oito vogais.24

23 Exemplos e transcrições retirados de Mateus e D’Andrade (2000, p. 18).
24 Veloso (2016) afirma que, embora o pe, em sílabas átonas, privilegie as vogais [5, 1, u], as produções de [e, i, a,

u, o], em pretônicas e em postônicas, não são, categoricamente, excluídas. O autor ressalta ainda que, as vogais [5]
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No quadro 33, sintetizamos a contraposição das vogais observadas nas macro-

variedades, com as vogais do pb (CÂMARA JR., 1970; BISOL, 1992; WETZELS,

1992, LEE, 1995; SANTANA, 2015, 2016), abarcando dialetos do norte, que privi-

legiam vogais abertas, e do sudeste, que favorecem vogais fechadas, bem como com

os segmentos do pe (MATEUS; D’ANDRADE, 2000).

Vogal pst pp pb pe

/i/ [i] [i] [i] [i]
d[i]fícil d[i]fícil d[i]fícil d[i]fícil

/e/

[i] ∼ [e] ∼ [E] [i] ∼ [e] ∼ [E] [i] ∼ [e] ∼ [E] [1]
[i]strada [i]strada [i]strada
[e]strada [e]strada [e]strada [1]strada
[E]strada [E]strada [E]strada

/a/
[a] ∼ [@] [a] ∼ [@] [a] ∼ [@] [@] ∼ [@]
c[a]derno c[a]derno c[a]derno c[5]derno
c[@]derno c[@]derno c[@]derno c[@]derno

/o/

[u] ∼ [o] ∼ [O] [u] ∼ [o] ∼ [O] [u] ∼ [o] ∼ [O] [u]
b[u]neca b[u]neca b[u]neca
b[o]neca b[o]neca b[o]neca b[u]neca
b[O]neca b[O]neca b[O]neca

/u/ [u] [u] [u] [u]
m[u]lher m[u]lher m[u]lher m[u]lher

Quadro 33: Quadro vocálico pretônico com variação: pst, pp, pb e pe.

A partir do quadro 33, verificamos que o sistema vocálico pretônico do pst e do

pp está mais próximo ao pb do que do pe, o que demonstra mecanismos e resultados

distintos de fenômenos vocálicos (ver capítulo 5). Isso pode estar relacionado com

o fato de que o pst e o pp, assim como o pb, preservaram as vogais do português

clássico, ao contrário do pe, cujo alçamento realizado juntamente à centralização

demarca um traço intrínseco ao português moderno europeu (MARTINS, 2016).

Além das possibilidade expostas no quadro 33, /i/ e /u/ podem, também, se-

rem produzidas como vogais ensurdecidas caso estejam circunscritas por consoantes

desvozeadas, especialmente fricativas: escola [i
˚
S."ku.l5], suprir [si

˚
."pRiR]. Examinado

o subsistema de vogais pretônicas, apresentamos, na seção 4.2.3, o quadro postônico

e [1] nunca são especificadas como tais no inventário fonológico da língua, mas são interpretadas como o resultado

fonético da derivação fonológica das vogais /a, E, e/ (VELOSO, 2016, p. 657).
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não final, já os processos fonológicos que têm a sílaba pretônica como domínio serão

abordados no capítulo 5.

4.2.3 Quadro Vocálico Postônico

Em sílabas postônicas não finais há, a exemplo do subsistema pretônico, cinco

vogais orais /e, i, a, o, u/, como indicado no quadro 34. Nesse sistema, /a/ pode,

também, ser realizado como [@].25

Anterior Central Posterior
Alta i u

Média-alta e (@) o
Baixa a

Quadro 34: Vogais em sílaba postônica não final - pstp.

As cinco vogais orais [a, e, i, o, u] do subsistema postônico são observadas

nas palavras apresentadas no quadro 35. Nesse quadro, exemplos de itens lexicais,

retirados do corpus e contendo uma das cinco vogais orais em sílaba postônica

medial, são expostos.

vogal Exemplo
i [eS."pi.Ri.tU]
e ["Sa.ve.n5]
a ["l5̃.pa.d5] ∼ ["l5̃.p@.d5]
o ["5̃.ko.R5]
u ["sE.du.l5]

Quadro 35: Palavras com as cinco vogais orais postônicas mediais - pstp.

No que tange à duração vocálica, no pst e no pp, é possível estabelecermos

uma escala duracional ascendente na direção da vogal tônica e, após esta, descen-

dente. As vogais postônicas são, em geral, menos longas em relação às vogais orais

tônicas, bem como em relação às vogais pretônicas. Os valores mensurados para as

postônicas podem ser conferidos na tabela 4.8.

25 No pp, [@] não foi observada de forma tão recorrente quanto no pst, sendo identificada apenas nos dados dos

informantes homens.
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Tabela 4.8: Valores médios, em milissegundos, da duração (DUR) das vogais postô-
nicas não finais - pst e pp. DP = Desvio Padrão; EP = Erro Padrão.

(a) Homens

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 68 3.6 1.5 57 15 8.7
e 50 11.1 4.5 64 10.5 6.1
@ 61 8.3 3.4 63 9.5 6.7
a 63 18.1 3.4 59 11.5 6.7
o 54 11 4.3 61 19.7 11.3
u 55 2.5 1.2 50 5.1 2.9

(b) Mulheres

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

i 59 9.5 5.5 51.5 2.1 1.5
e 67 7.1 4.1 55 4.2 3
@ 68 12.1 8.5 – – –
a 75 6.6 3.8 66 3 1.8
o 55 26.1 18.5 58 6.3 3.7
u 49 4.2 3 57 1.5 0.9

Evidenciada a duração média segmental das vogais postônicas não finais, na

tabela 4.9 são expostos os valores de F1 e F2 obtidos a partir do exame espectral

de dados que continham uma das seis vogais orais postônicas do pstp.

Tabela 4.9: Valores médios normalizados, em Hertz, de F1 e F2 das vogais postô-
nicas não finais - o pst e pp.

(a) Homens

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 309 2070 340 2028
e 468 1902 437 1906
@ 507 1448 453 1350
a 676 1450 731 1554
o 551 1007 451 1074
u 301 1064 342 971

(b) Mulheres

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 274 2113 290 2123
e 434 2013 421 1959
@ 517 1431 – –
a 706 1360 743 1432
o 485 996 309 1021
u 276 996 322 942

O gráfico com os espaços acústicos das postônicas orais do pst e do pp (cf.

tabela 4.16a) corrobora os gráficos anteriores, apresentando [a] com um F1 mais

elevado, ao passo que tal valor vai decrescendo conforme o trato oral é fechado. F2,

por sua vez, é consistentemente mais elevado nas vogais anteriores ([e] e [i]) e menor

nas vogais posteriores ([o] e [u]).

Nas figuras 4.20a e 4.20b, podem ser verificadas as zonas de dispersão de F1

e F2 para cada vogal postônica não final. Assim como para as vogais tônicas e

pretônicas, [@] é mais recorrente no pst do que no pp.
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(a) pst. (b) pp.

Figura 4.20: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores de dispersão média das
vogais postônicas não finais por informantes homens (vermelho) e mulheres (azul) -
pstp.

De outro modo, nas figuras 4.21a e 4.21b, exibimos o gráfico do espaço acústico

(F1 x F2) a partir do valor médio normalizado obtido pela produção de homens e

mulheres no pst e no pp.

(a) pst. (b) pp.

Figura 4.21: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores médios de vogais orais
postônicas não finais por informantes homens (vermelho) e mulheres (azul) - pstp.

No pst e no pp, as vogais orais em sílabas postônicas podem ser alvo de neu-

tralizações. Nos dados, foi observado o fenômeno de alçamento vocálico, como em

chávena ["Sa.vi.n5], fósforo ["fOS.fu.RU], ou em lâmpada ["l5̃.p@.d5], caracterizados
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pela neutralização da oposição entre [e] ∼ [i]; [o] ∼ [u], e [a] ∼ [@]. Ademais, foram

constatados casos de abaixamento, como em âncora ["5̃.kO.R5], evidenciado pela al-

ternância entre [o] ∼ [O], sem que o mesmo fosse observado para as vogais anteriores.

Desse modo, notamos que, semelhante ao subsistema pretônico, o quadro vocálico

postônico, nas macrovariedades de stp, é composto por cinco vogais orais /i, e, a,

o, u/, havendo a possibilidade de ampliação [i, e, @, a, O, o, u], ou redução [i, a, u]

do quadro.

Enquanto os subsistemas vocálicos propostos para tônicas, pretônicas, postô-

nicas mediais e átonas finais são estabelecidos sem controvérsias, para todas as

variedades do português, não há um consenso na delimitação de um quadro que

represente as vogais postônicas no pb. O subconjunto de postônicas, fixado por

Câmara Jr. (1971), que indica a existência de um subsistema vocálico composto

por quatro vogais [i, e, a, u] (CÂMARA JR., 1971) para tal variedade, tem sido

contestado por alguns estudiosos, que apontam a existência de um comportamento

variável das vogais médias nas sílabas postônicas em diferentes dialetos do português

brasileiro. A esse respeito, Bisol (2003, 2010) defende que a oposição entre [e] ∼ [i]

também desaparece nesse contexto, atestando a existência de formas como número

["nu.mi.RU] em dialetos do Sul do Brasil, propondo um quadro mais conciso, com

três possibilidades vocálicas: [i, a, u]. De outro modo, trabalhos como o de Santana

(2015) indicam que, em postônicas, pode haver um processo de abaixamento no pb,

sendo formas como câmera ["ka.mE.R5] recorrentes no falar de algumas regiões do

Nordeste brasileiro.

Para Bisol (2003), ao reduzir o sistema da série posterior, a proposta de Câ-

mara Jr. (1971) cria um “subconjunto assimétrico” e não natural à fonologia do

português (BISOL, 2003, p. 278). Esse fato em consonância com a alta frequência

de realização do alçamento das postônicas, identificadas nos dialetos do Sul, levam a

autora à conclusão de que, no pb, há apenas dois subconjuntos vocálicos de átonas:

um para as vogais pretônicas e outro para as vogais postônicas, sejam estas átonas

finais ou não. Esse silogismo implica assumir apenas duas regras de neutralização

vocálica no português brasileiro, uma responsável por reduzir o sistema a cinco vo-

gais e a outra encarregada da redução a três vogais, a qual se inicia com as vogais
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átonas finais, entretanto, é estendida para a postônica medial em busca da regulari-

zação do sistema (BISOL, 2003, p. 282). Dessa forma, Bisol (2003, 2010) contesta

o estabelecimento de três regras de neutralização para o português, como é suge-

rido por trabalhos prévios como o de Câmara Jr. (1970) e o de Wetzels (1992), e,

mesmo assumindo a possibilidade de flutuação entre [e] ∼ [i] e [o] ∼ [u], em contexto

pós-tônico, privilegia a existência de um subsistema regular.

Santana (2015, 2016), por sua vez, também defende a existência de duas re-

gras de neutralização, no entanto, em oposição a Bisol (2003, 2010), sugere apenas

um subsistema vocálico para pretônicas e postônicas, contemplando cinco vogais, e

outro para átonas finais, incluindo três vogais. O autor chega a essa solução com

base na emergência de vogais média-baixas em posições átonas, a qual, embora não

corresponda à tendência geral de neutralização em postônicas, atesta a presença de

[e] e [o] nesse subconjunto, fones que possibilitariam a realização de [E] e [O] medi-

ante o abaixamento vocálico. Logo, somente é possível capturar a possibilidade de

alçamento, ou de abaixamento da média, se a análise da neutralização partir de um

subsistema de postônica composto por cinco vogais, do qual as médias-altas fazem

parte (SANTANA, 2016, p. 517).

Os dados examinados do pstp revelam tanto a presença de média-altas,

como atestam a existência de média-baixas, como em âncora ["5̃.kO.R5], cérebro

["sE.RE.bU], pérola ["pE.RO.l5], dentre outros. Notamos que, nesses exemplos, a vogal

média-alta postônica não final é realizada como uma vogal média-baixa, resultando

em uma sequência harmônica com a vogal baixa tônica - embora não tenhamos evi-

dências para assumir um processo de harmonia vocálica regressiva. Esse processo

pode estar relacionado ao item lexical, uma vez que ele não foi identificado em itens

lexicais diversificados, além de não ser muito frequente quanto o alçamento, mesmo

ocorrendo na fala de diferentes informantes. Todavia, apesar de uma análise mais

profunda desse aspecto não ser oferecida nesta tese, assumimos que tal processo

constitui, assim, argumentos para que [e] e [o] sejam incorporados no subsistema

vocálico postônico das variedades de stp, além de ser um tema de pesquisa a ser

mais explorado. Sendo assim, a exemplo de Santana (2015, 2016), pontuamos a

existência de somente um subsistema de neutralização para pretônicas e postônicas
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não finais, característica estrutural que aproxima o pst e o pp do pb e, concomitan-

temente, os afasta do pe, pois, na variedade europeia, o quadro postônico é reduzido

a três fones [i, a, u].

No quadro 36, reunimos as diferentes vogais, em sílabas postônicas não-finais,

que podem ser verificadas em variedades distintas do português. Enquanto para o

pe expomos os exemplos da variedade lisboeta descrita por Mateus e D’Andrade

(2000), para o pb apresentamos as realizações vocálicas observadas em dialetos do

norte e do sul do Brasil, sendo assim, enquanto a realização de formas alçadas são

mais recorrentes em comunidades de fala sulistas, o abaixamento vocálico é verifi-

cado no norte e nordeste do país (CÂMARA JR., 1970; BISOL, 1992; WETZELS,

1992) e, decorre, sobretudo, de um possível processo de coarticulação com as vogais

circuncidantes (SANTANA, 2015, 2016).

Vogal pst pp pb pe

/i/ [i] [i] [i] [i]
dúv[i]da dúv[i]da dúv[i]da dúv[i]da

/e/

[i] ∼ [e] ∼ [E] [i] ∼ [e] ∼ [E] [i] ∼ [e] ∼ [E] [1]
cér[i]bro cér[i]bro cér[i]bro
cér[e]bro cér[e]bro cér[e]bro cér[1]bro
cér[E]bro cér[E]bro cér[E]bro

/a/
[a] ∼ [@] [a] ∼ [@] [a] ∼ [@] [5] ∼ [@]

lâmp[a]da lâmp[a]da lâmp[a]da lâmp[5]da
lâmp[@]da lâmp[@]da lâmp[@]da lâmp[@]da

/o/

[u] ∼ [o] ∼ [O] [u] ∼ [o] ∼ [O] [u] ∼ [o] ∼ [O] [u]
pér[u]la pér[u]la pér[u]la
pér[o]la pér[o]la pér[o]la pér[u]la
pér[O]la pér[O]la pér[O]la

/u/ [u] [u] [u] [u]
vírg[u]la vírg[u]la vírg[u]la vírg[u]la

Quadro 36: Quadro vocálico postônico não-final: pst, pp, pb e pe.

A seguir, na seção 4.2.4, apresentamos o quadro vocálico de átonas finais nas

variedades de stp.
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4.2.4 Quadro Vocálico Átono Final

O pstp possui o subsistema de vogais átonas finais reduzido /i, a, u/, com

possibilidade, no entanto, de cinco realizações fonéticas [I, @, 5, a, U] como exposto no

quadro 37. As vogais [i] e [u] são, devido sua posição de átona final, foneticamente,

realizadas de forma reduzida como [I, U], notação adotada, nesta tese, para átonas

finais. Esse subconjunto é caracterizado pelo alçamento de [e] para [i] ∼ [I], como

em chefe /SEfe/ ["SE.fI], de [o] para [u] ∼ [U], ilustrado por pato /pato/ ["pa.tU].

Observamos, ainda, o alçamento de [a] para [5] como em pata /pata/ ["pa.t5], e,

em alguns casos, a produção de [@] também como alofone de [a]: /pata/ ["pa.t@]. Os

segmentos centralizados [I, U] são realizações recorrentes de [i] e [u] nos dados, e [a]

frequentemente alterna com [5] e [@] e, por isso, tais segmentos são incorporados ao

quadro 37.

Anterior Central Posterior
Alta I U

(@)
(5)

Baixa a

Quadro 37: Vogais em sílaba átona final, em sílabas abertas (CV, V) - pstp.

As cinco vogais [I, @, 5, a, U] do subsistema átono final são verificadas, por

exemplo, nos itens expostos no quadro 38. Como pontuado anteriormente e refor-

çado pelo item bonita [bo."ni.ta] ∼ [bo."ni.t5] ∼ [bo."ni.t@], [a] ∼ [5] ∼ [@] variam,

porém, a forma mais recorrente, no corpus, foi [5].

vogal Exemplo
i ["fOR.tI]
a [bo."ni.ta] ∼ [bo."ni.t5] ∼ [bo."ni.t@]
u [maR."tE.lU]

Quadro 38: Palavras com as três vogais orais postônicas mediais - pstp.

As vogais átonas finais são menos longas em relação às vogais postônicas não

finais e, por consequência, configuram o subsistema com duração menor, como pode

ser aferido na tabela 4.10.
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Tabela 4.10: Valores médios, em milissegundos, da duração das vogais átonas átonas
finais - pstp. DP = Desvio Padrão; EP = Erro Padrão.

(a) Homens

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

I 54 7.1 4.1 50 6.5 3.8
@ 57 11.5 6.6 61 2.6 1.5
5 61 10.7 6.2 67 4.5 2.6
a 60 19 13 75 9.8 7
U 45 9.8 5.7 58 6 3.5

(b) Mulheres

pst pp
DUR DP EP DUR DP EP

I 54.5 31.5 2.5 50 6 3.3
@ 48 11.6 6.7 45 5.5 3.1
5 71 16.3 11.5 58 3.1 1.8
a 63 20.9 12 57 4.2 4.3
U 41 0.7 0.5 42 0.6 0.3

A baixa duração das vogais átonas finais corresponde a uma das característi-

cas acústicas da vogal nessa posição, sendo explanada pela redução do movimento

articulatório envolvido em sua produção (MENESES, 2016). Tal redução impacta,

também, a produção de F1 e F2. Como demonstrado, na tabela 4.11, são expostos

os valores de F1 e F2 obtidos a partir do exame de vogais átonas, em sílabas CV, nas

macrovariedades de stp. Nessa posição silábica, observamos que F2, de um modo

geral e em relação ao F2 de vogais pretônicas e postônicas não finais, é menor para

[i] e maior para [u], demarcando a realização de segmentos mais centralizados: [I] e

[U].

Tabela 4.11: Valores médios, em Hertz, de F1 e F2 das vogais átonas finais - pstp.

(a) Homens

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 272 2167 289 2152
@ 503 1449 519 1534
5 596 1486 638 1429
a 686 1406 730 1678
u 300 1112 325 1007

(b) Mulheres

pst pp
F1 F2 F1 F2

i 319 2031 276 2164
@ 453 1512 497 1467
5 603 1587 585 1558
a 729 1588 739 1611
u 298 936 321 1270

Já em relação à vogal baixa, foi possível observar a produção de [a], assinalada

por um F1 médio de 686 Hz e 729 Hz (pst) e 730 Hz e 739 Hz (pp), sendo que a

produção das informantes mulheres, em geral, apresentou um F1 mais elevado em

todos os casos. A realização de [a], em contexto átono final, constitui um traço

comum às macrovariedades de stp, uma vez que para o pe, [5] corresponde ao

fone reportado pela literatura (MATEUS; D’ANDRADE, 2000). Para o pb, [5] é a
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forma frequentemente relatada, porém [a] é ainda previsto em algumas variedades

(cf. CRISTÓFARO-SILVA, 1998; MENESES, 2012; 2017; DIAS; SEARA, 2013).

Apesar de [a] ser possível em átonas finais no pst e no pp, [5] também foi constatado

nos dados analisados, sendo, acusticamente, identificado por um F1 cerca de 60 -

100 Hz menor em relação à [a], caracterizando uma produção mais centralizada

de /a/. Já em relação à duração, [5] nem sempre foi assinalado por uma duração

menor quando contraposto com a duração de [a] (cf. tabela 4.10). Por fim, a vogal

central média-baixa, [@], é assinalada por um F1 em torno de 500 - 440 Hz, valores

semelhantes às vogais médias do pst e do pp.

Nas figuras 4.22a e 4.22b é possível verificar, em um gráfico do espaço acústico,

as médias individuais normalizadas de cada informante na produção de vogais átonas

finais tendo em vista a relação de (F1 x F2).

(a) pst. (b) pp.

Figura 4.22: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores de dispersão média
das vogais átonas finais por informantes homens (vermelho) e mulheres (azul) - pst
e pp.

A média geral das vogais átonas finais é apresentada nas figuras 4.23a e 4.23b,

pelas quais torna-se evidente a produção de [5] e [@] enquanto segmentos mais cen-

tralizados em relação à sua contraparte [a], que ocupa posição mais baixa no espaço

acústico. Contrastando os dados de fala de homens e mulheres, notamos que, em ge-

ral, os formantes detectados na fala de falantes mulheres possuem frequências mais

altas e estão mais centralizados, especialmente no pp.
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(a) pst. (b) pp.

Figura 4.23: Gráfico do espaço acústico (F1 x F2) dos valores médios de vogais orais
átonas finais - pst e pp.

Assim como no pb e no pe, o alçamento das átonas finais tem como contexto

de aplicação as sílabas abertas ou fechadas por /S/, já que as codas preenchidas

por uma lateral, um rótico ou uma nasal desempenham papel inibidor no processo

(BISOL; MAGALHÃES, 2004). Assim, o fenômeno de alçamento não é previsto

em itens como móvel ["mO.veë], *["mO.vië] ou líder ["li.deR], *["li.diR], nos quais a

sílaba átona final é fechada, respectivamente, por uma lateral e por um rótico.

Porém, quando a coda equivale a uma sibilante, o alçamento pode ser aplicado

normalmente, como exemplificado por óculos ["O.ku.luS] e por pires ["pi.RiS]. Dessa

forma, considerando o padrão silábico CVC, observamos a presença de [e] e [o] no

quadro vocálico de átonas finais do pst e do pp, resultando em um quadro composto

por sete vogais: [I, e, @, 5, a, o, U].

Além da produção de [I, 5, U], a vogal átona final é alvo de fenômenos como

ensurdecimento. Esse fenômeno atinge as vogais altas [I] ∼ [I
˚
] e [U] ∼ [U

˚
], podendo

ser caracterizado pela ausência de vozeamento, bem como de uma estrutura formân-

tica nítida, uma vez que a vogal, frequentemente, é incorporada na articulação da

consoante anterior (MENESES, 2012) para o pb.

A redução vocálica, por meio de ensurdecimento, é certificada, também, no

pb (MENESES, 2012; DIAS; SEARA, 2013), aproximando ambas as variedades,
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pois, no pe, [i] não é comumente ensurdecido, mas, além de alçado, é centralizado e

produzido como [1] (MATEUS; D’ANDRADE, 2000).

Em resumo, o pstp possui, em sílabas abertas, um subsistema átono final

composto por cinco vogais: [I, @, 5, a, U]. Em sílabas fechadas por /l, r, N/, de outro

modo, o número de vogais é ampliado e constatamos sete vogais distintas: [I, e, @, 5,

a, o, U]. As vogais átonas, de modo geral, são alvos de distintos processos e, podem,

inclusive, ser ensurdecidas. Alguns desses fenômenos são discutidos na seção 5.1.

No quadro 39, apresentamos dados que sintetizam algumas das semelhanças

e diferenças observadas entre as macrovariedades de stp e variedades congêneres

como o pb e o pe.

Vogal pst pp pb pe

/e/ [I] [I] [I] [1]
film[I] film[I] film[I] film[1]

/a/
[a] ∼ [5] ∼ [@] [a] ∼ [5] ∼ [@] [a] ∼ [5] ∼ [@] [5] ∼ [@]

cam[a] cam[a] cam[a] cam[5]
cam[5] cam[5] cam[5] cam[@]
cam[@] cam[@] cam[@]

/o/ [U] [U] [U] [U]
jog[U] jog[U] jog[U] jog[U]

Quadro 39: Quadro vocálico átono final em sílabas CV: pst, pp, pb e pe.

Considerando que a redução do quadro de átonas finais é uma realização co-

mum às quatro variedades apresentadas no quadro 39, Martins (2016) postula ser

essa uma característica incorporada à língua portuguesa já no português médio (até

meados do séc. xvi), período que coincide com o início da colonização portuguesa

em stp. Assim, para a autora, é legítimo admitir que a elevação das átonas finais

ocorre durante o período do português médio, ao passo que a elevação das pretôni-

cas e a centralização de [i] são mudanças do português clássico e não atingem todas

as variedades do mesmo modo, posto que estas já estavam circunscritas à ecologia

própria. Discutidos os quadros das vogais orais, apresentamos, na seção 4.2.5, as

vogais nasalizadas do pst e do pp.
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4.2.5 Vogais Nasalizadas

No que diz respeito à nasalidade vocálica, o pst e o pp apresentam, em sílaba

tônica, cinco vogais nasalizadas: [̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ], as quais são observadas em início,

meio e final de palavra, como exposto no quadro 40.

vogal Início Meio Fim
de Palavra de Palavra de Palavra

ı̃ ["̃ı.di.sI] ["l̃ı.d5] ["f̃ı]
ẽ ["ẽ.tR5] ["tẽ.pU] ["bẽ]
5̃ ["5̃.ZU] ["t5̃.tU] ["l5̃]
õ ["õ.tẽ̃ȷ] ["lõ.ZI] ["bõ]
ũ ["ũ.m5] ["Zũ.tU] [a."tũ]

Quadro 40: Vogais Nasalizadas /vN/ em sílabas tônicas - pstp.

Tais fones podem ser produzidos como um segmento nasal em decorrência do

espraiamento do traço de nasalidade de uma consoante nasal tautossilábica (BAL-

DUINO, 2018; ARAUJO; BALDUINO, 2019), e, portanto, não correspondem a

vogais fonológicas, mas configuram o resultado de um processo de nasalização vo-

cálica.

Além da posição tônica, vogais nasalizadas são também verificadas em sílabas

pretônicas, porém não são comuns em postônicas não-finais visto que, como tais seg-

mentos correspondem a uma sílaba CVN, quando posicionadas na penúltima sílaba,

tendem a atrair o acento. No quadro 41, há alguns dados realizados com a presença

de vogais nasalizadas em vogais pretônicas quer em início absoluto, caracterizando

uma sílaba VN, quer antecedidas por um onset, formando uma estrutura CVN.

vogal Início Meio
de Palavra de Palavra

ı̃ [̃ı.teR."nE.tI] [p̃ı."ta.dU]
ẽ [ẽ.gR5."sa.dU] [pẽ."saR]
5̃ [5̃.te.Ri."oR] [k5̃."toR]
õ [õ."Ra.dU] [lõ."bRi.g5]
ũ [ũ."taR] [Zũ."taR]

Quadro 41: Vogais Nasalizadas /vN/ em sílabas pretônicas - pstp.
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Em sílabas átonas finais, vogais nasalizadas são também identificadas. En-

tretanto, além de não serem recorrentes nos dados investigados, geralmente (i) são

precedidas por uma sílaba (C)VC que, por compor a antepenúltima sílaba, porta o

acento lexical e (ii) frequentemente são realizadas de forma oral, como indicado em

(47).

(47) a. órfã ["OR.f5̃] ∼ ["OR.f5]

b. álbum ["aë.bũ] ∼ ["aë.bU]

Os dados em (47) sugerem que a coda nasal /N/ pode ser apagada. Esses

exemplos reforçam a hipótese bifonêmica da nasalidade, na medida em que, caso a

consoante nasal não espraie a nasalidade para a vogal tautossilábica, esta é realizada

como um segmento oral. O pst e o pp, desse modo, não apresentam vogais nasais

fonológicas, mas nasalizadas. Outros aspectos fonéticos e fonotáticos acerca do

processo de nasalização no pst e no pp são discutidos na seção 5.2.

4.2.6 Ditongos

Os ditongos são caracterizados como uma sequência de segmentos vocálicos

composta por uma vogal, que porta a proeminência acentual e corresponde ao núcleo

silábico, e por um glide, que não possui tal proeminência (CRISTÓFARO-SILVA,

2017 [1998], p. 94). O pstp, a exemplo do pb e do pe, possuem ditongos crescentes

(glides-vogais) e decrescentes (vogais-glides), ambos constituídos por vogais /i/ e

/u/, como glides, que podem realizar-se como [I
“
] e [U

“
], correspondendo o primeiro

glide a uma (semi)vogal mais anterior e o segundo equivalendo a uma (semi)vogal

posterior (CHRISTOFOLETTI, 2013; CHRISTOFOLETTI; ARAUJO, 2018). Nas

seções a seguir trataremos de ambos os ditongos, dedicando a seção 4.2.6.1 aos

ditongos crescentes e a seção 4.2.6.2 aos ditongos decrescentes.

4.2.6.1 Ditongos Crescentes

Os ditongos crescentes, no pstp, são formados por uma sequência de dois

segmentos sendo que o primeiro segmento é, obrigatoriamente, um glide [- aberto 1,

2, 3], e a saliência fônica recai no segundo segmento, o que torna o primeiro elemento
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assilábico e demarca uma sequência glide-vogal (GV). Como os glides de ditongos

crescentes antecedem as vogais silábicas, estes serão referidos como onglides. No

exemplo (48) apresentamos alguns ditongos crescentes com início em [I
“
], ao passo

que, em (49), são expostos exemplos cujo onglide corresponde a [U
“
].

(48)

a. praia, séria [I
“
5] ∼ [I

“
a] pra[I

“
a], sér[I

“
5]

b. quieto [I
“
e] ∼ [I

“
E] qu[I

“
e]to ∼ qu[I

“
E]to

c. dicionário [I
“
o] ∼ [I

“
O] dic[I

“
o]nário ∼ dic[I

“
O]nário

d. cemitério, sério [I
“
U] ∼ [U] sér[I

“
U], cemitér[I

“
U] ∼ cemitér[U]

(49)

a. oito [U
“
e] [U

“
e]to

b. moeda [U
“
E] m[U

“
E]da

c. água [U
“
5] ∼ [U

“
a] ág[U

“
a], mág[U

“
5]

d. indivíduo [U
“
o] ∼ [U] indivíd[U

“
o] ∼ indivíd[U]

No pstp, o ditongo crescente, assim como no pb e no pe, pode variar com

hiatos a depender da posição acentual e da qualidade vocálica envolvida. A impor-

tância do acento pode ser verificada diante das átonas finais, posto que em itens

como séria ["sE.RI
“
5], a sequência vocálica é produzida, invariavelmente, como um

ditongo crescente, havendo, inclusive a possibilidade de redução vocálica, em ambas

as variedades, em sequências [I
“
e], [I

“
5], [I

“
u] e [U

“
o], promovida pela não produção do

onglide, como em (50).

(50)

a. série [I
“
e] ["sE.RI]

b. história [I
“
5] [iS."tO.K5]
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c. cemitério [I
“
u] [se.mi."tE.RU]

d. indivíduo [U
“
o] [̃ı.di."vi.dU]

De outro modo, quando o glide está na sílaba pretônica, notamos variação

entre ditongo crescente e hiato, a qual, quando implementada, altera a estrutura

silábica da palavra como um todo: uma vez formado o ditongo, a palavra passa a

conter menos sílabas e o ditongo crescente formado ocupa a sílaba tônica (cf.(51)).

(51)

a. paciência [I
“
ẽ] ∼ [i.ẽ] [pa."sI

“
ẽ.sI

“
5] ∼ [pa.si."ẽ.s5]

b. coentro [U
“
ẽ] ∼ [u.ẽ] ["kU

“
ẽ.tRU] ∼ [ku."ẽ.tRU]

c. quieto [I
“
E] ∼ [i.E] ["kI

“
E.tU] ∼ [ki."E.tU]

d. moeda [U
“
E] ∼ [u.E] ["mU

“
E.d5] ∼ [mu."E.d5]

e. quiabo [I
“
a] ∼ [i.a] ["kI

“
a.bU] ∼ [ki."a.bU]

g. mandioca [I
“
O] ∼ [i.O] [m5̃."dI

“
O.k5] ∼ [m5̃.di."O.k5]

Através dos exemplos em (51), notamos que a vogal /i/ ou /u/, em uma

sílaba pretônica, quando contígua a uma vogal tônica de natureza diversa, pode

realizar-se como um ditongo crescente. De forma distinta, caso a sequência vocálica

estabelecida seja composta por /i/ ou /u/ tônica, o hiato é mantido, como indicado

em (52).

(52)

a. dia ["i.5] ["di.5], *["dI
“
5]

b. rua ["u.5] ["Ru.5], *["RU
“
5]

c. ouvia ["i.5] [oU
“
."vi.5], *[oU

“
."vI

“
5]

d. recua ["u.5] [Re."ku.5], *[Re."kU
“
5]
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O acento, nesse sentido, desempenha um papel fundamental na implementação

do ditongo crescente, sendo esta uma possível evidência de que este não é fonológico,

mas decorrente da aplicação de um processo fonológico que busca solucionar sequên-

cias vocálicas átonas dentro de um item lexical (cf. BISOL, 1999) - esse fenômeno

também ocorre em fronteira de palavra, e, como veremos na seção 5.4, sequências

vocálicas, em tal contexto, também tendem a serem desfeitas pós-lexicalmente por

meio de sândi no pstp. Esse pressuposto é reforçado diante de palavras compostas

pelo infixo -ion. O ditongo crescente [I
“
o] do infixo -ion, de acordo com Cristófaro-

Silva (2017 [1998]), é realizado por falantes do pb. Nos dados do pstp, verificamos

que, embora tal pressuposto seja sustentado para encontros vocálicos estabelecidos

em sílabas pretônicas (53) (a-d), isso não fica evidente caso a vogal que porta a

saliência fônica do ditongo crescente também porte o acento lexical (53) (e).

(53)

a. dicionário [I
“
o] [di.sI

“
o."na.RI

“
U]

b. nacional [I
“
o] [na.sI

“
o."naë]

c. funcionar [I
“
o] [fũ.sI

“
o."naR]

d. funcionário [I
“
o] [fũ.sI

“
o."na.RI

“
U]

e. funciona [I
“
o] [fũ."sI

“
o.n5] ∼ [fũ.si."o.n5]

Distintamente dos exemplos estabelecidos entre (53) (a - d), funciona, em (53)

(e), pode ser produzido a partir da implementação da ditongação ou não a despeito

de conter o infixo -ion. Ao compararmos esse dado com os demais, notamos que

ele é o único em que V2, [o], porta o acento lexical, pois, nos demais casos, esse

recai sempre na sílaba seguinte à sequência ditongada. Pode ser, então, que o fator

determinante, ou ao menos favorecedor, para ocorrência do ditongo crescente seja

a sequência vocálica átona. Essa hipótese torna-se mais evidente diante de dados

como em (54).
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(54)

a. voador [U
“
a] [vU

“
a."doR]

b. viajei [I
“
a] [vI

“
a."ZeI

“
]

c. viagem [I
“
a] [vI

“
a."Zẽ] ∼ [vi."a.Zẽ]

Nos dados (54) (a-b), o ditongo crescente foi preferido a despeito do hiato,

forma não constatada, para tais itens, no corpus de fala espontânea consultado.

Comparando, no entanto, os itens em (54) (b) e (54) (c), observamos que, se V2

porta o acento lexical, o hiato pode ser consolidado. Desse modo, reforçamos a

hipótese de que o acento, para a ditongação crescente, é um aspecto relevante,

podendo determinar ou favorecer sua ocorrência no pstp. Ao avaliarmos os dados

de sândi vocálico externo, por exemplo, temos um resultado similar: o hiato, em

fronteira de palavra, tende a ser mantido caso uma das vogais porte o acento. De

outra forma, se ambas as vogais são acentuadas, os processos são impossibilitados

e o hiato, em fronteira de palavra, mantido. Ressaltamos, assim, que apesar de

nossos apontamentos, há necessidade de investigações futuras dedicadas ao ditongo

crescente, observando, principalmente, fatores prosódicos e morfológicos que possam

trazer evidências a respeito do estatuto dos ditongos crescentes no sistema fonotático

da variedade de stp.

Outro ponto de discussão a respeito do estatuto dos ditongos crescentes no

pstp, assim como em outras variedades da língua portuguesa, diz respeito aos dados

formados por uma oclusiva velar mais uma sequência vocálica representada como [w]

e uma V2 que, nos itens investigados, correspondia a [a], [ẽ] ou [i]: [kwa], [gwa], [kwẽ],

[gwẽ], [gwi], [kwi]. Como exposto no quadro 42, notamos que o ditongo crescente é

comum em sílabas cuja oclusiva velar é licenciada no onset e, nesses casos, não há

formação de hiato.26

26 Nos dados não foram detectadas palavras como sequela, entre outros, que atestem tais formas. No entanto, isso

não pode ser utilizado como argumento para afirmar que tal sequência não é possível no pst e no pp, uma vez que

tais palavras podem não ter sido mencionadas nos dados de fala espontânea, porém não foram testadas.
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[kwi]/[gwi] [kwẽ]/[gwẽ] [kwE]/[gwE] [kwa]/[gwa] [kwO]/[gwO] [kwo]/[gwo]

TON [l̃ı."gwi.s5] [a."gwẽ.tU] — ["gwaR.d5] — —
— [s̃ı."kwẽ.t5] — ["kwaR.t5] — —

PRET — [a.gwẽ."taR] — [a.gwaR."daR] — —
— — — [kwaë."kER] — —

POST — — — ["a.gw5] — —
["li.kwi.dU] — — — —

Quadro 42: Sequências [kwa], [gwa], [kwẽ], [gwẽ], [gwi], [kwi] - pstp.

Os dados apresentados do quadro 42 não oscilam com hiatos, contendo sempre

uma oclusiva velar como onset e uma vogal posterior, labializada, como onglide: [w].

A sequência em evidência pode ocorrer em sílabas tônicas, pretônicas ou átonas finais

e, além disso, não há, no corpus, dados nos quais as sequências-alvo coocorram com

onsets complexos: *kwCV, em que C corresponde a uma das consoantes licenciadas

na segunda posição do onset no português e V a um segmento vocálico.

Os dados em 42 constituem um desafio para a explanação dos ditongos cres-

centes dentro da língua portuguesa. Para Câmara Jr. (1970), ditongos iniciados por

uma vogal labializada, como aqueles no quadro 42, são os únicos ditongos crescen-

tes fonológicos da língua, possuindo ocorrência restrita e tampouco oscilando com

o hiato. Para Bisol (1991), de outro modo, não há ditongos crescentes na língua

portuguesa, mas uma sequência monofonêmica, uma vez que /u/ realiza-se de forma

coarticulada a /k/ e /g/: [kw] e [gw]. Cristófaro-Siva (2017 [1998], p. 112) reforça tal

pressuposto, indicando que a labialização da oclusiva não depende da vogal seguinte,

pois ditongos iniciados por [U
“
] são também possíveis: magoado [ma."gU

“
a.dU], fato

que permite, assim, que [kw] e [gw] sejam interpretados como consoantes complexas

demarcadas como tais subjacentemente analisadas.

Considerando ambas as hipóteses, verificamos que, por um lado, se sequências

inciadas pelas oclusivas /g/ e /k/ são postuladas como ditongos crescentes fonológi-

cos, não é possível explanar a razão de tais ditongos ocorrerem, exclusivamente, com

tais consoantes e mesmo variarem como um hiato em contextos análogos como em

coelho [ku."e.LU] ∼ ["kU
“
e.LU]. Por outro lado, não há pares mínimos do tipo /kw/

vs /k/ e /gw/ vs /g/ que atestem a existências de quatro oclusivas velares distintas

no pstp.
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Uma terceira hipótese indica que [kw] e [gw] possam ser concebidas como con-

soantes labializadas por comporem o resultado de um processo de labialização mo-

tivado a partir da coarticulação de /k/ e /u/ e /g/ e /u/ em uma sequência do

tipo /kuaRto/, em que temos /kuV/. Se isso for verdade, é necessário que, após

/u/ haja uma vogal, posto que a labialização não ocorre em sequências do tipo

[ku.C] e [gu.C]: cubo ["ku.bU] e gula ["gu.l5] e, por isso, a labialização também com-

poria uma resolução para sequências de vogais. Mais uma vez, essa interpretação

também apresenta problemas, posto que não são todas as sequências [ku]/[gu] la-

bializadas: coelho [ku."e.LU] ∼ ["kU
“
e.LU] e magoado [ma.gu."a.dU] ∼ [ma."gU

“
a.dU].

Dentro dessa perspectiva isso poderia ocorrer porque, fonologicamente, temos umas

sequência /koV/ e /goV/ nos exemplos dados que, só apenas mediante uma regra

de alçamento de átonas, seriam realizados como [kuV] e [guV]. No entanto, o que

explicaria o fato que, mesmo diante de alçamento, a labialização ocorreria, visto

que o ditongo crescente pode ser formado? Sendo assim, para que tal proposta

se verifique, teríamos que assumir que a labialização é uma regra obrigatória para

sequências /kuV/ e /guV/, porém opcional para [kuV] e [guV], o que prejudicaria

seu poder explicativo: o que justificaria a regra ser obrigatória em um momento e

não em outro? Isto é, a regra deixaria de ser sucinta e precisaria recorrer a diferentes

recursos para ser sustentada.

Diante desse fatos, assumimos que, no pstp, há, a princípio, consoantes com-

plexas [kw] [gw] que, por apresentarem tal natureza, em que verificamos traços conso-

nantais em [w], impedem a realização de onsets complexos: */klw/, */krw/, */glw/,

*/grw/, posto que mesmo a lateral e o rótico correspondendo a consoantes licenci-

adas como C2, não foram observados nos dados, onsets complexos que comportem

C1C2 seguido por um glide labializado. Logo, trata-se de formas lexicalizadas, dado

que não há fatores linguísticos que justifiquem (i) a existência de fonemas opositores

e/ou (ii) a implementação de um processo fonológico de labialização. Concluímos,

diante desses dados e da possibilidade de criação de hiatos, que nas macrovariedades

de stp não há ditongos crescentes fonológicos. Isso é reforçado diante de dados nos

quais ditongos crescentes (55) (a-b), quando contrapostos a ditongos decrescentes,

demonstram implementação da nasalização vocálica distinta, já que esse processo
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ocorre apenas em offglides de ditongos decrescentes, ou seja, na vogal final alta [I
“
,U
“
]

e não silábica do ditongo.

(55) a.paciência [I
“
ẽ] ∼ [i.ẽ] [pa"sI

“
ẽ.sI

“
5] ∼ [pa.si."ẽ.sI

“
5]

b.coentro [U
“
ẽ] ∼ [u.ẽ] ["kU

“
ẽ.tRU] ∼ [ku."ẽ.tRU]

c.pão [5̃Ũ
“
] ["p5̃Ũ

“
]

Em (55), notamos que a nasalização vocálica não atinge o onglide mesmo quando este

é ressilabificado na mesma sílaba. Esse fato não só sugere que o ditongo crescente,

quando formado, pode não ser licenciado no núcleo, como também indica que, no

pstp, não há ditongos crescentes fonológicos, dado que onglides, ou a vogal inicial

alta [I
“
,U
“
] e não silábica do ditongo, não são nasalizados como offglides no processo

de nasalização.

Os glides pré-vocálicos, constituintes de ditongos crescentes, são concebidos,

em suma, como sequências vocálicas fonéticas que podem resultar em uma sílaba

CGV, ou duas CV.V, com a formação do hiato. Em geral, a interpretação destinada

aos ditongos crescentes não é isenta de controvérsias na literatura dedicada à língua

portuguesa, havendo diferentes questões levantadas em torno do assunto. Enquanto

alguns autores defendem que não há ditongos crescentes no nível fonológico, na

medida em que falantes atribuem, frequentemente, o estatuto de vogal ao segmento

que a precede (BISOL, 1991; 1999; MATEUS; ANDRADE, 2000), outros assumem

a existência de ditongos crescentes no nível fonológico (COUTO, 1994), baseados,

sobretudo, na existência de um segmento ambissilábico, que pode ser interpretado

como vogal ou glide, justificando, assim, alternâncias do tipo: V-GV (ide-ia) ou

VG-V (idei-a), V-GV (bo-ia) ou VG-V (boi-a). Para o pstp, assumimos que, em

termos fonológicos, há uma sequência vocálica (VV) e, em decorrência de a primeira

vogal equivaler a uma vogal [- aberta 1, 2, 3], tal segmento pode ser silabificado

como um onglide, dependendo de fatores acentuais, e, portanto, sendo produzido

como um ditongo crescente. Logo, compreendemos que os ditongos crescentes, de

maneira geral, correspondem ao resultado de um fenômeno pós-lexical, semelhante

à ditongação aplicada à fronteira de palavra, implementado posteriormente à/ao

(i) atribuição do acento lexical; (ii) alçamento vocálico, na medida em que a vogal
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alta resultante pode alimentar a ditongação; (iii) harmonia vocálica, posto que esta

pode bloquear o fenômeno quando uma vogal média-alta como /o/ e /e/ é realizada

como média-baixa [O] e [E] e não como uma vogal alta decorrente de alçamento que,

por sua vez, alimentaria a ditongação. Por fim, em tais variedades são observadas,

ainda, formas lexicalizadas como [kw] e [gw], constituindo tais segmentos consoantes

complexas que não permitem a formação de onsets ramificados nem a formação do

hiato.

Isso posto, no quadro 43 sintetizamos os ditongos crescentes observados no

pstp. Em seguida, na seção 4.2.6.1, apresentamos os ditongos decrescentes.

V1/V2 i e E a O o u

I
“

— I
“
e I

“
E I

“
a — I

“
o —

U
“

— U
“
e U

“
E U

“
a — U

“
o —

Quadro 43: Ditongos crescentes orais - pstp.

4.2.6.2 Ditongos Decrescentes

Os ditongos decrescentes são constituídos por uma sequência de vogal-glide

(VG) cuja saliência fônica recai no primeiro segmento (V), caracterizando o glide

como um segmento assilábico. No caso dos ditongos decrescentes, os glides serão

referidos como offglides, dado que ocorrem na segunda posição de uma sequência

(VG). No exemplo (56), são apresentados itens contendo ditongos decrescentes com

[I
“
], no pstp, e, em (57), podemos verificar itens em que o glide, de um ditongo

decrescente, corresponde a [U
“
].

(56)

a. lei, eleição [eI
“
] l[eI

“
], el[eI

“
]ção

b. fieis, ideia [EI
“
] fi[EI

“
]s, id[EI

“
]a

c. pai, painel [aI
“
] p[aI

“
], p[aI

“
]nel

d. corroi, ressois [OI
“
] corr[OI

“
], ress[OI

“
]s
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e. boi, oitavo [oI
“
] b[oI

“
], [oI

“
]tavo

f. fui, cuidados [uI
“
] f[uI

“
], c[uI

“
]dados

(57)

a. fugiu, frio [iU
“
] fug[iU

“
], fr[iU

“
]

b. eu, liceu [eU
“
] [eU

“
], lic[eU

“
]

c. véu, céu [EU
“
] v[EU

“
], c[EU

“
]

d. pau, saudade [aU
“
] p[aU

“
], s[aU

“
]dade

e. outro, louco [oU
“
] [oU

“
]tro, l[oU

“
]co

No pstp, o ditongo decrescente pode ocorrer em posição tônica ou átona,

como indicado nos exemplos em (58), não sendo o acento um fator que determine

ou favoreça a ditongação.

(58)

a. lei ["leI
“
]

b. leitura [leI
“
."tu.R5]

Na língua portuguesa, o estatuto do segmento assilábico, nos ditongos decres-

centes, é um ponto de controvérsias, sendo recorrentes as discordâncias em relação

à silabificação dos ditongos decrescentes. Conforme Câmara Jr. (1970), considerar

as vogais assilábicas como segmentos consonânticos, resultaria em um aumento do

número de consoantes no português, contudo, em contrapartida, diminuiria os ti-

pos de sílabas, posto que ditongos crescentes se encaixariam em um molde CVC.

Se, todavia, os offglides forem interpretados como segmentos vocálicos, isto é, como

alofones vocálicos posicionais, ocorreria o oposto: aumento de moldes silábicos e um

quadro consonantal mais enxuto. Câmara Jr. (1970), ao contrário de seu trabalho

de 1953, defende que as vogais assilábicas possuem natureza vocálica e cita como

argumento a possibilidade de encontrarmos um [R], ou r-fraco, entre ditongo e vo-

gal, já que essa consoante só ocorre, no pb e no pe, entre vogais. Dessa forma, a
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presença desse rótico entre um ditongo e uma vogal como em Europa [eU
“
."RO.p5],

no pb, conduz à interpretação de que a vogal assilábica corresponde a um alofone

posicional de uma vogal, não configurando uma consoante.

Esse argumento, válido para variedades como o pb e o pe, como exemplificado

em (59), não pode ser sustentado diante dos dados do pstp, variedade em que [R]

alterna como [K] ∼ [ö] ∼ [r], entre outras possibilidades discutidas na seção 4.1.5. O

rótico, no pstp, desse modo, pode ser produzido de diferentes formas em contexto

intervocálico ou mesmo entre uma vogal e uma consoante, sendo preciso, portanto,

considerar outros fenômenos da língua que possam atestar a qualidade vocálica do

elemento assilábico, ou refutar tal hipótese.

(59)

a. dinheiro [d̃ı."ñeI
“
.KU] ∼ [d̃ı."ñeI

“
.RU] ∼ [d̃ı."ñeI

“
.öU]

b. ribeira [Ki."beI
“
.K5] ∼ [Ki."beI

“
.R5]

c. maneira [ma."neI
“
.K5] ∼ [ma."neI

“
.R5] ∼ [ma."neI

“
.r5]

d. verdadeiro [veR.da."deI
“
.KU] ∼ [veR.da."deI

“
.RU]

e. euro ["eU
“
.KU] ∼ ["eU

“
.RU]

Isso posto, e com foco no processo de nasalização vocálica, constatamos que

ditongos crescentes nasalizados também são comprovados no pstp. A nasalização

atinge vogal e offglide, como exposto nos exemplos em (60), sugerindo que ambos

os segmentos sejam concebidos como integrantes do núcleo da sílaba.

(60)

a. pão ["p5̃Ũ
“
]

b. mãe ["m5̃̃I
“
]

c. põe ["põ̃I
“
]

Assumindo que o processo de nasalização vocálica, nas macrovariedades de

pst, decorre, dentre outras possibilidades, do espraiamento do traço [nasal] de uma
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coda para uma vogal contígua (cf. seção 4.1.3), a consolidação do processo, quer

em itens nominais ou decorrentes de uma derivação verbal, sugerimos que ambos

os segmentos componentes ao ditongo possuem qualidade vocálica e ocupam o nú-

cleo da sílaba. Isso pode ser inferido pois: (i) o processo de nasalização não atinge

consoantes, impossibilitando a nasalização do offglide se este fosse interpretado fo-

nologicamente como um segmento consonantal; e (ii) o processo de espraiamento

e assimilação do traço de nasalidade ocorre para o núcleo contíguo e, caso o off-

glide seja compreendido como uma consoante, ele poderia ser opaco ao processo,

bloqueando-o, o que não ocorre. Logo, o ditongo decrescente nasal compõe um

argumento para que o offglide seja concebido como uma vogal licenciada no núcleo.

Além da nasalização, fenômeno que abarca vogal e offglide, o alçamento vocá-

lico de vogais média-baixas corresponde a mais um processo que reforça a natureza

vocálica do offglide, caracterizando-o como elemento ocupante do núcleo e não da

coda. Como será discutido na seção 5.1.2, [I
“
] e [U

“
], de ditongos decrescentes, deri-

vados por regras fonológicas (61) (d) ou não (61) (a; c), ou mesmo crescentes (61)

(b), podem configurar gatilho para alçamento como demonstrado em (61).

(61)

a. diarreia [dI
“
a."R↶eI

“
.5]

b. óleo ["
↶

o.lI
“
U]

c. ideia [i."d↶eI
“
.5]

d. cérebro ["se.Ri.bU]

Em (61), notamos que nas palavras diarreia [dI
“
a."R↶eI

“
.5] e ideia [i."d↶eI

“
.5], a

despeito de a átona final ser uma vogal baixa, /a/, /E/, vogal média-baixa compo-

nente do ditongo, muda sua especificação em decorrência de [I
“
], offglide do ditongo

decrescente, realizando-se como [e]. Já em óleo ["
↶

o.lI
“
U], o fenômeno de alçamento da

vogal média-baixa é heterossilábico, ocorrendo em decorrência aos segmentos vocá-

licos da sílaba seguinte [I
“
U]. Esse fenômeno, no entanto, não é exclusivo a itens que

contêm ditongos, sendo perceptível em dados como cérebro ["se.Ri.bU], em que /E/

é alçada a [e] ao estar articulada à sílaba seguinte que contém [i]. Considerando que
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o alçamento vocálico é um fenômeno cujos segmentos-alvos e gatilhos são vogais, é

preciso que o offglide seja compreendido como tal para a implementação do fenô-

meno. Assumimos, assim, que o offglide, nos ditongos decrescentes, é silabificado

no núcleo no pstp.

É válido mencionar, no entanto, que embora assumamos os ditongos decres-

centes como segmentos de natureza vocálica, há a possibilidade dos offglides serem

interpretados como consoantes (cf. BISOL, 1989). De acordo com essa perspectiva,

esses segmentos, representados como /j/ e /w/, ocupam a posição de consoante na

coda silábica e podem ser comutados com consoantes em posição de coda como

ocorre em: mau ["maw] vs mar ["maR], ou lei ["lej] e ler ["leR]. Ademais, ainda

para Bisol (1989), [w] e [j] não ocorrem em sílabas em que a coda seja fechada por

uma lateral /l/. Nesta tese, como os ditongos são alvo de fenômenos vocálicos, não

atribuímos características consonantais a estes, salvo os casos em que [w] e [j] são

derivados de consoantes mediante um fenômeno de vocalização.

De fato, além dos ditongos que, originalmente, apresentam uma sequência

vocálica (VV) em sua composição fonológica, verifica-se, no pstp, sequências vocá-

licas que compreendem o resultado de diferentes fenômenos de vocalização de um

segmento em coda, como indicado em (62).

(62)

a. sal ["saw] ∼ ["saë]

b. banho ["b5̃.jU] ∼ ["b5̃.ñU]

Nesses casos, o segmento resultante de vocalização é representado como [w],

caso corresponda a um fone posterior, e como [j] caso seja anterior e, por isso, não

correspondem a ditongos fonológicos.

Por fim, outro processo amplamente identificado no pstp corresponde à mo-

notongação dos ditongos decrescentes (CHRISTOFOLETTI, 2013; CHRISTOFO-

LETTI; ARAUJO, 2018), como indicado em (63).

(63)

a. carteira [kaR."teI
“
.R5] ∼ [kaR."te.R5]
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b. outro ["oU
“
.tU] ∼ ["o.tU]

c. euro ["eU
“
.RU] ∼ ["e.RU]

A monotongação é um fenômeno recorrente no pb, o qual é frequentemente

retomado na literatura para justificar a inexistência de glides na forma subjacente.

Conforme Bisol (1999), há dois tipos de ditongos decrescentes: verdadeiros, que

não podem ser reduzidos a um monotongo, e falsos, que podem ser monotonga-

dos. Com base nos dados do pst, Christofoletti (2013) sugere que essa divisão é

arbitrária, posto que, nessa variedade, palavras que não são monotongadas na vari-

edade brasileira do português e que conforme Bisol (1999) podem ser classificadas

como ditongos verdadeiros, são reduzidas no pst de modo frequente: leite ["leI
“
.tI]

∼ ["le.tI]. A esse respeito, Christofoletti e Araujo (2018) pontuam que dados como

leite ["le.tI] sugerem que a classificação dos ditongos em verdadeiros e falsos proposta

por Bisol (1999) se mostra insuficiente para explicar os fatos (CHRISTOFOLETTI;

ARAUJO, 2018).

Em síntese, os offglides, que caracterizam os ditongos decrescentes, são inter-

pretados como sequências vocálicas fonéticas que podem resultar em uma sílaba

contendo VG após sua silabificação no núcleo. Do mesmo modo que foi apontado

para os ditongos crescentes, essa interpretação dedicada aos ditongos decrescentes

não é isenta de controvérsias. Todavia, para o pstp, assumimos que, no momento

da silabificação, há uma sequência vocálica (VV) e, em decorrência de a segunda

vogal equivaler a uma vogal [- aberta 1, 2, 3], esta é ressilabificada como offglide, re-

sultando em um ditongo decrescente. Esse ponto de vista é sustentado, sobretudo,

por fenômenos como o alçamento e a nasalização vocálica, os quais não somente

elegem como alvo segmentos vocálicos, como também têm como domínio o núcleo

silábico. A seguir, no quadro 44, sintetizamos os ditongos decrescentes observados

no pstp.
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V1/V2 I
“

U
“

i — iU
“e eI

“
eU
“E EI

“
EU
“a aI

“
aU
“O OI

“
—

o — EU
“u U

“
i —

Quadro 44: Ditongos decrescentes orais - pstp.

4.2.7 Síntese

Há sete vogais licenciadas fonologicamente no pstp: /i, e, E, a, O, o, u/. Tais

vogais variam de acordo com a posição acentual, como indicado no quadro 45, em

que apresentamos uma síntese das vogais átonas do pst e do pp. Nesse quadro, em

parênteses, estão as vogais identificadas apenas foneticamente.

Pretônica Postônica Medial Átona Final
i u i u (I) (U)
e (@) o e (@) o e (@) o

(E) (O) (5)
a a a

Quadro 45: Vogais átonas - pstp.

Alguns fenômenos têm as vogais como alvo, provocando, frequentemente, va-

riação de acordo com a pauta acentual. No quadro 46, sumarizamos os principais

processos vocálicos observados para tônicas, pretônicas, postônicas mediais e átonas

finais. Ressaltamos, que, dentre os fenômenos citados, a neutralização, com foco na

harmonia e no alçamento, e a nasalização vocálicas serão tratadas com mais detalhes

no capítulo 5. Em relação ao ensurdecimento vocálico, Massini-Cagliari, Cagliari e

Redenbarger (2016) indicam que tal fenômeno, no pb, é observado apenas em átonas

finais, enquanto, no pe, o ensurdecimento ocorre em contextos mais amplos — além

de o apagamento de tais vogais em sílabas não acentuadas também ser possível.
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Ainda conforme dos autores, este fenômeno tem um impacto relevante na inter-

compreensibilidade entre os falantes de tais variedades. Em relação ao pstp, como

demonstrado no quadro 46, o ensurdecimento e o apagamento vocálico são produ-

tivos em todos os contextos átonos, indicando, nesse aspecto, um comportamento

mais similar à variedade europeia.

Tônica Pretônica Postônica Medial Átona Final
/i, e, E, a, O, o, u/ /i, e, a, , o, u/ /i, e, a, o, u/ /i, e, a, o, u/

[̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ] [̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ] ṽ é ṽ é
nasalizadas por nasalizadas por possível mas possível mas
/N/ em coda /N/ em coda não frequente não frequente

[e] ∼ [E] /e/ → [E] — —
em poucas palavras

[o] ∼ [O] /o/ → [O] — —
em poucas palavras

/o/ → [u]
/e/ → [i]

/o/ → [u] /o/ → [u] /a/ → [@]
/a/ → [@] /e/ → [i] /e/ → [i] /a/ → [5]
no pst /a/ → [@] /a/ → [@] /i/ → [I]

/u/ → [U]
[e] em sílabas CV ou V [e] em sílabas CV ou V [e] apenas em sílabas CVC

[o] em sílabas CV ou V [o] em sílabas CV ou V [o] apenas em sílabas CVC

Não Há ensurdecimento Há ensurdecimento Há ensurdecimento

há de vogais de vogais de vogais
ensurdecimento altas altas altas

Não Há apagamento Há apagamento Há apagamento
há de vogais de vogais de vogais

apagamento altas altas altas
e de [a]

Quadro 46: Fenômenos vocálicos -pstp.

Por fim, no que tange aos ditongos, notamos que, assim como o pb e o pe,

o pstp possui ditongos crescentes ([I
“
/U
“
] + vogal), ou decrescentes (vogal + [I

“
/U
“
]).

Há, assim, oito ditongos crescentes, [I
“
e, I

“
E, I

“
a, I

“
o, U

“
e, U

“
E, U

“
a, I

“
u] e onze ditongos

decrescentes [eI
“
, EI

“
, aI

“
, OI

“
, oI

“
, uI

“
, eU

“
, EU

“
, aU

“
, OU

“
, oU

“
]. O glide pode, ainda, ser

nasalizado, resultando em ditongos como [5̃̃I
“
, õ̃I

“
, 5̃Ũ

“
, ũ̃I

“
]. Mais alguns detalhes acerca

da distribuição das vogais e dos ditongos serão discutidos a seguir, na seção 4.3,

considerando, para tanto, a silabificação no pstp.
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4.3 A Sílaba

Na seção 2.4, adotamos a concepção de sílaba de Selkirk (1982), que a concebe

como uma estrutura composta pelos seguintes constituintes internos: núcleo, onset

e coda, além de discutir o processo de silabificação no pstp. Nesta seção, apresen-

tamos quais são os traços e, respectivamente, os segmentos licenciados em cada um

dos componentes silábicos, além de apontar alguns fenômenos que podem modificar

a estrutura silábica para padrões contidos no próprio sistema, ou mesmo para novos

templates.

4.3.1 A estrutura silábica do português de stp

Uma estrutura silábica hierárquica pode gerar inventários básicos como CV,

VC, V e CVC, os quais, além de descreverem parte das línguas já documenta-

das, possibilitam estruturas mais complexas também possíveis, como CCV, VCC e

CCVCC (cf. BISOL, 1999). Considerando a hipótese de que a sílaba, no pstp,

é subdividida em estruturas internas, observamos que tais variedades apresentam

como possibilidade de molde silábico as estruturas V, VG, GV, CV, VC, CVG, CGV,

CVGC, CGVC, CVC, CVCC, CCV, CCVG, CCVC e CCVCC, como apresentado

no quadro 47, formado a partir de dados de fala espontânea.
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Sílaba Possibilidades Formas Item

Fonológica Fonéticas Fonológicas
V ["a] /a/ a
VG ["oI

“
] /oi/ oi

GV [I
“
o."guR.ti] /iogurte/ iogurte

CV ["pE] /pE/ pé
VC ["aR] ∼ ["aK] /ar/ ar
CVG ["paI

“
] /pai/ pai

CGV [di.sI
“
o."na.RU] /disionario/ dicionário

CVGC ["p5̃U
“
] /pauN/ pão

CGVC ["kU
“
ẽ.tRU] /coeNtro/ coentro

CVC ["laR] ∼ ["laK] /lar/ lar
CVCC ["bõS] /boNS/ bons
CCV ["pRO] ∼ ["pKO] /prO/ pró
CCVG ["tRaI

“
] /trai/ trai3 p.sg

CCVC ["tRaS] ∼ ["tKaS] /traS/ trás
CCVCC [tR5̃S."pOR.tI] ∼ [tK5̃S."pOK.tI] /traNSpOrte/ transporte

Quadro 47: Vogais licenciadas em núcleo silábico - pstp.

As estruturas silábicas identificadas na variedade de stp, ou em qualquer lín-

gua natural, representam o conhecimento inato que falantes têm de sua língua, e

operam de acordo com uma série de regras composicionais básicas. Esse conheci-

mento é utilizado para a silabificação, ou seja, é empregado para o mapeamento

da cadeia de som que, seguindo princípios universais, delimita a atribuição dos seg-

mentos às posições silábicas nas línguas (SELKIRK, 1982; KICHKÖFELL, 2017) A

partir do reconhecimento da estrutura interna silábica, composta por onset, núcleo

e coda, e de sua organização, as seções 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 visam apresentar as dife-

rentes combinações fonotáticas identificadas no pstp, especificando quais segmentos

são licenciados em cada componente silábico nessas variedades.

4.3.2 Núcleo

O núcleo silábico, no pstp, a exemplo das demais variedades da língua portu-

guesa, é composto por uma vogal definida no momento de silabificação. Os núcleos

dessas variedades podem corresponder a qualquer uma das sete vogais ou mesmo

serem ramificados em dois segmentos, como configuram os ditongos decrescentes,

sendo, nesses casos, compostos por uma vogal nucleica que porta acento lexical e
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uma vogal alta assilábica que se comporta como glide, isto é, como uma unidade

fonética vocálica que se distingue da vogal nuclear por não receber acento, porém

ainda mantém seus traços vocálicos.

No quadro 48, apresentamos núcleos ocupados, foneticamente, pelas sete vo-

gais orais, bem como por vogais altas centralizadas, enfraquecidas e nasalizadas,

resultados de processos fonológicos engatilhados por contextos segmentais e pela

tonicidade silábica.27

Início de Palavra Meio de Palavra Final de Palavra

Tônica Pretônica Tônica Pretônica Postônica Tônica Postônica

i [i]tem [i]greja ant[i]go c[i]dade próx[i]mo caqu[i] fác[i]l
e [e]le [e]leição jo[e]lho g[e]n[e]ral pêss[e]go maquequ[e] tún[e]l
E [E]la t[E]lejornal moqu[E]ca caf[E]zinho —— caf[E] ——
a [a]cido [a]çúcar pint[a]do caj[a]manga páss[a]ro l[a] cas[a]
O h[O]ra h[O]tel cat[O]lica hip[O]tético —— micoc[O] ——
o h[o]je [o]ssobô can[o]a oss[o]bô ânc[o]ra ossob[o] ——
u [u]nico [u]rbana mi[u]do b[u]neca per[u]la saf[u] alh[u]
I —— —— —— —— —— —— ossam[I]
5 —— —— —— —— —— —— mang[5]
U —— —— —— —— —— —— gol[U]
i
˚

—— [i
˚
]scola —— ps[i

˚
]cóloga próx[i

˚
]mo —— ——

I
˚

—— —— —— —— —— —— azeit[I
˚
]

u
˚

—— —— —— s[u
˚
]bidiretora —— —— ——

U
˚

—— —— —— —— —— —— banc[U
˚
]

ı̃ [̃ı]dice [̃ı]feliz gal[̃ı]nha d[̃ı]nheiro —— cap[̃ı]m ——
ẽ [ẽ]nfase [ẽ]mprego p[ẽ]te at[ẽ]ção —— b[ẽ] ont[ẽ]m
5̃ [5̃]njo [5̃]gu c[5̃]nto g[5̃]nhar —— l[5̃] órf[5̃]
õ [õ]nde [õ]ndular l[õ]nge b[õ]mbom —— b[õ]m ——
ũ [ũ]m [ũ]ntar prof[ũ]do l[ũ]g’Ie —— at[ũ] álb[ũ]m

Quadro 48: Vogais - pstp.

As vogais orais [i, e, E, a, O, o, u] e as vogais nasalizadas [̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ] podem

ocupar os núcleos de sílabas tônicas. Já nas sílabas pretônicas, [i, e, a, o, u] compõem

núcleos mais comuns, embora [E, O] sejam ainda perceptíveis em tal posição como

indicado por cafezinho [ka.fE."z̃ıñU] e hipotético [i.pO."tE.ti.kU]. Além de tais seg-

mentos, em sílabas pretônicas, também foram observadas cinco vogais nasalizadas

[̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ] e duas vogais enfraquecidas/ensurdecidas [I
˚
, U
˚
]. No que tange às sílabas

postônicas em meio de palavra, [i, e, a, o, u] são núcleos identificados, assim como

27 As lacunas (——) correspondem às sequências fônicas não encontradas nos dados.
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[i
˚
, u
˚
], não havendo ocorrências de vogais nasalizadas ou de vogais média-baixas. Por

fim, em postônicas finais, o núcleo corresponde a vogais centralizadas [I, 5, a, U],

todavia, caso a última sílaba seja fechada por coda, [i, e, E, a, O, o, u] também são

possíveis.

Em relação aos encontros vocálicos no núcleo silábico do pstp, constatamos

que este pode ser composto por um onglide assilábico acompanhando uma vogal,

caracterizando ditongos crescentes [I
“
e, I

“
E, I

“
a, I

“
o, U

“
e, U

“
E, U

“
a, iU

“
], bem como por uma

vogal e um offglide, configurando ditongos decrescentes [eI
“
, EI

“
, aI

“
, OI

“
, oI

“
, uI

“
, eU

“
, EU

“
,

aU
“
, OU

“
, oU

“
] e, por fim, podem ser formados por uma vogal e um glide nasalizados

[5̃̃I
“
, õ̃I

“
, 5̃Ũ

“
, ũ̃I

“
], demarcando ditongos nasalizados.

Tônica Pretônica Postônica

I
“
e h[I

“
e]na qu[I

“
e]tude sér[I

“
e]

I
“
E inqu[I

“
E]to —— ——

I
“
a famil[I

“
a]res —— pátr[I

“
5]

I
“
o opc[I

“
o]nal lec[I

“
o]nar ——

U
“
e [U

“
e]to esg[U

“
e]lado bilíng[U

“
e]

U
“
E m[U

“
E]da —— ——

U
“
a q[U

“
a]l q[U

“
a]lquer ág[U

“
a]

U
“
o —— —— ——

iU
“

fr[iU
“
] —— rádiU

“
]

eI
“

p[eI
“
]xe qu[eI

“
]mar tún[eI

“
]s

EI
“

pap[EI
“
]s —— ——

aI
“

p[aI
“
] p[aI

“
]xão ——

OI
“

r[OI
“
] —— ——

oI
“

n[oI
“
]te [oI

“
]tavo ——

uI
“

c[uI
“
]dado c[uI

“
]dar ——

eU
“

pn[eU
“
] [eU

“
]fórico ——

EU
“

c[EU
“
] —— ——

Ew m[E]w —— ——
aU
“

p[aU
“
] s[aU

“
]dade ——

Ow s[Ow] —— ——
oU
“

p[oU
“
]co l[oU

“
]renço ——

5̃̃I
“

m[5̃I
“
] —— ——

õ̃I
“

p[õI
“
] —— ——

5̃Ũ
“

p[5̃U
“
] —— ——

ũ̃I
“

r[ũI
“
]m —— ——

Quadro 49: Ditongos - pstp.

No quadro 49, apresentamos os ditongos identificados no pstp. Expostas as
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possibilidade fonotáticas do núcleo silábico, apresentamos, na seção 4.3.3, quais são

os segmentos licenciados no onset.

4.3.3 Onset

De acordo com a análise de dados, o onset simples, no pstp, pode ser pre-

enchido por qualquer uma das 18 consoantes fonológicas, como indicado no quadro

50.

Onset Simples
C1 Tônica Pretônica Postônica
p [p]edra [p]a[p]agaio catchu[p]a
b [b]ola [b]obô quizom[b]a
t [t]erra [t]elemóvel puí[t]a
d [d]ado [d]e[d]icar pinta[d]o
k [k]ôco [k]alulu barra[k]a
g [g]ato [g]alinha man[g]a
f [f]olha [f]elicidade garra[f]a
v [v]aso [v]oador leve-le[v]e
s [s]ape-sape [s]oô ú[s]ua
z a[z]ar [z]ombar bú[z]io
S [S]oque [S]ocolate dê[S]a
Z [Z]aca ca[Z]amanga ga[Z]o
r [R]ato ∼ [K]ato [R]odar ∼ [K]odar núme[R]o ∼ núme[K]o
m [m]ússua [m]atabala ca[m]a
n [n]ó a[n]otar bana[n]a
ñ [ñ]ame —— gali[ñ]a
l [l]á ma[l]agueta anda[l]a
L ma[L]ar —— a[L]o

Quadro 50: Onsets simples - pstp.

Na posição tônica e postônica, C1 pode corresponder a /p, b, t, d, k, g, m,

n, ñ, L, r, l, f, v, s, z, S, Z/, seja em início, seja no meio da palavra. Já na posição

pretônica, notamos a presença de /p, b, t, d, k, g, m, n, r, l, f, v, s, z, S, Z/ como

C1, porém não observamos /ñ, L/ em tal contexto.

Em relação aos onsets complexos, a estrutura C1C2 foi identificada quando C1

correspondia a uma oclusiva /p, b, t, d, k, g/ ou uma fricativa /f, v/ e C2 a uma

líquida /l/, ou a um rótico que pode corresponder, foneticamente, a uma líquida [R],

ou a uma obstruinte [K], como exposto no quadro 51.
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Onset Complexo
C1 C2 Tônica Pretônica Postônica
p /r/ [pR]ato ∼ [pK]ato [pR]ofessor ∼ [pK]ofessor com[pR]a ∼ com[pK]a
p l [pl]ano [pl]anejamento am[pl]o
b /r/ [bR]asa ∼ [bK]asa [bR]asil ∼ [bK]asil a[bR]o ∼ a[bK]o
b l [bl]oco bi[bl]ioteca pú[bl]ico
t /r/ [tR]igo ∼ [tK]igo [tR]azer ∼ [tK]azer des[tR]o ∼ des[tK]o
t l a[tl]eta —— ——
d /r/ pe[dR]eiro ∼ pe[dK]eiro [dR]ogado ∼ [dK]ogado pa[dR]e ∼ pa[dK]e
d l —— —— ——
k /r/ [kR]avo ∼ [kK]avo [kR]iança ∼ [kK]iança lu[kR]o ∼ lu[kK]o
k l [kl]asse re[kl]amar ci[kl]o
g /r/ [gR]ato ∼ [gK]ato [gR]atuito ∼ [gK]atuito re[gR]a ∼ re[gK]a
g l [gl]obo [gl]orioso si[gl]a
f /r/ [fR]aco ∼ [fK]aco en[fR]entar ∼ en[fK]entar Á[fR]ica ∼ Á[fK]ica
f l [fl]auta re[fl]etir si[gl]a
v /r/ pala[vR]ão ∼ pala[vK]ão li[vR]emente ∼ li[vK]emente li[vR]o ∼ li[vK]o
v l [vl]og [vl]adimir ——

Quadro 51: Onsets complexos - pstp.

Através do contraste dos quadros 50 e 51, é possível notar que onsets simples

apresentam maior variedade de traços licenciados na posição de C1 [+/- soante],

[+/- contínuo], [lateral], [nasal], ao passo que onsets complexos são formados por

um subconjunto de tais traços em C1 [- soante] e [+/- contínuo] e em C2 [+/ -

soante] [+/ - contínuo] [+ lateral], como indicado, respectivamente, em (64) e (65).

(64) Onsets simples (C1)

σ

X

Onset

C1

/p, b, t, d, k, g, m, n, ñ, L, r, l, f, v, s, z, S, Z/
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(65) Onsets Complexos (C1C2)

σ

Onset

X

C2

/l, r/

X

C1

/p, b, t, d, k, g, f, v/

Os traços licenciados em C1 e C2 estão, em geral, de acordo com o princípio de

sonoridade, como previsto pelo algoritmo de silabificação do onset, uma vez que C1

é, necessariamente, uma obstruinte e C2 uma líquida. Logo, em direção ao núcleo

de uma estrutura CCV, temos a seguinte sequência licenciada: obstruinte [p, b, t,

d, k, g, f, v] > líquida [l, R] > vogal [i, e, E, a, O, o, u], caracterizando um contínuo

sonoro crescente. Foneticamente sequências assinaladas pela presença de [K] como

C2 não se encaixam, necessariamente, nesse contínuo, pois caracterizam o encontro

de duas obstruintes que possuem o mesmo grau de sonoridade, especialmente em

sequências de fricativas como [fK]. Assim sendo, o pstp permite a produção de uma

sequência de obstruintes como onset complexo caso uma das consoantes envolvidas

seja, obrigatoriamente, um rótico.

Além de tais encontros consonantais licenciados como onsets complexos, apon-

tamos em alguns momentos que o pstp apresenta outros clusters consonantais que

correspondem a resultados de processos fonológicos de enfraquecimento e apaga-

mento. Tais clusters são apresentados e discutidos na seção 4.3.3.1.

4.3.3.1 Outros clusters consonantais

O pstp apresenta sílabas compostas por onsets complexos que comportam

combinações segmentais específicas na posição de C1 e C2. Além desses encontros

de duas consoantes pré-vocálicas, em que C2 corresponde, necessariamente, a um

rótico ([R, K]) ou a uma lateral ([l]), outros encontros consonantais também são

verificados. Nesses casos, C1 e C2, geralmente, correspondem a uma obstruinte [p,

b, t, d, k, g, s, z, S, f], variando entre oclusivas e fricativas surdas e sonoras, sendo
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que C2 pode, ainda, ser um soante [n, m]. Tais combinações resultam em sequências

do tipo [bS], [tm], [kn], [pt], [ps], [bd], [Sk], entre outras.

No pstp, a ocorrência de tais encontros consonantais varia com a produção de

sílabas CV, formadas por uma oclusiva e um [i] ou [u]. No quadro 52, apresentamos

as ocorrências coletadas em tais variedades, pelas quais atestamos, algumas vezes,

alternâncias entre C1C2 e C1V.C2 na produção de um mesmo item lexical.

Encontro Palavra Ocorrências

bd subdiretora [su.bi.di.Re."to.R5] ∼ [su.bdi.Re."to.R5]
bs absurdo [a.bi."suR.dU] ∼ [a."bsuR.dU]

adaptar [a.da.pi."taR] ∼ [a.da."ptaR]
pt corrupto [ko."Ru.pi.tU] ∼ [ku."Ru.ptU]

optar [o.pi."taR] ∼ [o."ptaR]
ps psicólogo [pi.si."kO.lu.gU] ∼ [psi."kO.lu.gU]
pn pneumonia [pi.neU

“
.mo."ni.5] ∼ [pneU

“
.mu."ni.5]

pneu [pi."neU
“
] ∼ ["pneU

“
]

dm admirar [a.di.mi."RaR] ∼ [a.dmi."RaR]
admiração [a.di.mi.Ra."s5̃Ũ] ∼ [a.dmi.Ra."s5̃Ũ]
atmosfera [a.tu.moS."fE.R5]

tm batman ["ba.ti.m5] ∼ ["ba.tm5]
ritmo ["Ri.ti.mU] ∼ ["Ri.tmU]

kn técnica ["tE.ki.ni.k5] ∼ ["tE.kni.k5]
tecnologia [te.ki."no.lo."Zi.5] ∼ [tE.knu.lu."Zi.5]

Sk escola [iS."kO.l5] ∼ ["SkO.l5]
escada [iS."ka.d5] ∼ ["Ska.d5]

Quadro 52: Outros encontros consonantais - pstp.

Mateus e D’Andrade (2000) afirmam que ocorrências com o núcleo não pre-

enchido são comuns na variedade europeia. Dessa forma, itens como pneu [p."neU
“
],

admirar [a.d.mi."RaR], técnica ["tE.k.ni.k5], psicóloga [p.si."kO.lo.g5], entre outros,28

em que uma oclusiva é seguida por uma consoante obstruinte ou sonorante que não o

rótico ou a lateral, demonstrariam uma sequência de consoantes que, embora estejam

justapostas, não pertenceriam a uma mesma sílaba, pois há um núcleo vazio previsto

na estrutura silábica (MATEUS; D’ANDRADE, 2000).29 Conforme os autores, essa

interpretação seria reforçada pelo fato de que a oclusiva de tais clusters não assimila

28 Transcrições de Mateus e D’Andrade (2000).
29 A noção de posição silábica não preenchida foi criada, originalmente, para onsets, de modo a analisar fenômenos
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o vozeamento da consoante seguinte, o que descartaria a possibilidade destas assu-

mirem a posição de coda, na medida em que, no português, as consoantes licenciadas

nessa posição assimilam o traço de vozeamento mediante um processo de assimila-

ção regressiva (MATEUS; D’ANDRADE, 2000). Outro fator retomado por Mateus

e D’Andrade (2000) para argumentar a favor de um núcleo foneticamente não pre-

enchido, no pe, corresponde à presença da vogal [i], interpretada como epentética

pelos autores. Sendo assim, produções como pneu [pi."neU
“
], admirar [a.di.mi."RaR],

técnica ["tE.ki.ni.k5] e psicóloga [pi.si."kO.lo.g5], no pb, comprovariam que sequên-

cias como [pn], [dm], [kn], [ps], entre outros, não pertencem à mesma sílaba e, por

isso, não constituem um onset complexo, mas um encontro consonantal formada por

consoantes em sílabas distintas (MATEUS; D’ANDRADE, 2000, p. 45).

Tendo em vista que, no pstp, como demonstrado no quadro 52, a ocorrência

de sequências consonantais não previstas em combinações de onsets complexos são

possíveis, analisaremos duas hipóteses distintas para justificar a ocorrência de tais

encontros consonantais: (i) núcleos não preenchidos, assim como no pe, podem

ser viáveis em tais variedades, sendo estabelecidos no momento de silabificação, e

(ii) clusters como [pn], [dm], [kn], [ps], entre outros, são procedentes de processos

fonológicos de enfraquecimento e apagamento e não decorrem da existência de um

núcleo não preenchido no momento de silabificação, mas resultam em um núcleo que

sofre processos fonológicos da língua e, por isso, pode ser elidido ou não produzido

no output.

A possibilidade de realização de sílabas CV, promovidas pela produção do

núcleo [i] e [u], que alternam com as sequências consonantais, sem a produção vo-

cálica, ou mesmo com produções acústicas pouco perceptíveis das vogais, parecem

corroborar essa última hipótese, sugerindo que, fonologicamente, tais sílabas são

compostas por um núcleo especificado que, em decorrência de fenômenos sonoros,

não é realizado foneticamente, mas pode deixar algumas pistas acústicas. A esse

de sândi consonantal envolvendo o [h] aspirado do francês (CLEMENTS; KEYSER, 1983, p. 107). Posteriormente,

tal noção foi estendida a posições nucleares para explanar alternâncias denominadas como “vowel-zero”, isto é,

revezamento entre a realização e/ou não realização de um elemento vocálico, como pode ocorrer na palavra family

‘família’ em inglês: ["fæ.m@.li] ∼ ["fæ.m.li]. (ONUMA, 2015, p. 33).
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respeito, a configuração CV, em termos fonéticos e quando atestada no pstp, po-

deria, ou não, ser, espectralmente, nítida. Em geral, em itens como pneu [pi."neU]

e optar [o.pi."taR], por exemplo, [p] pode ser seguido por uma vogal [i] plenamente

realizada, ou mesmo por uma vogal [i
˚
] enfraquecida e/ou desvozeada, comportando-

se, em ambos os casos, como onset de uma sílaba CV. Na figura 4.24, observamos

o espectrograma de pneu [pi."neU
“
], pelo qual identificamos a realização plena de [i]

após a oclusiva [p]. A vogal [i], nesse exemplo, ocupa a posição de núcleo silábico,

formando uma sílaba do tipo CV com [p].

Figura 4.24: Espectrograma de pneu [pi."neU
“
] - Dado de fala elicitada do pp.

De modo distinto, em um outro espectrograma de pneu [pi."neU
“
], na figura

4.25, constatamos a realização de uma vogal acusticamente enfraquecida, porém não

ensurdecida, caracterizada por uma curta porção periódica, uma estrutura formân-

tica pouco nítida, porém ainda visível, bem como pela reduzida duração de [i].
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Figura 4.25: Espectrograma de pneu [pi."neU
“
] - Dado de fala elicitada do pp.

Por fim, as oclusivas foram produzidas como um onset “sem núcleo preenchido”,

ou como um onset complexo, em uma única silaba, posto que [i], de forma menos

frequente, poderia não ser produzida, como pode ser conferido na figura 4.26.

Figura 4.26: Espectrograma de pneu ["pneU
“
] - Dado de fala elicitada do pp.

Na figura 4.26, observamos que, após [p], não são identificados quaisquer pulsos

que possam ser atribuídos à realização de uma vogal. A ausência de /i/ geraria uma

sílaba sem núcleo fonético como pneu ["pneU
“
], ou seja, a vogal, nesse caso, não
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é concebida como um segmento epentético, como pressupõe Mateus e D’Andrade

(2000), mas como elemento que, em sua produção fonética, pode sofrer reduções e,

mesmo, apagamento.

As realizações gradientes de [i], em contextos de clusters consonantais, re-

forçam esse pressuposto, pois o processo de enfraquecimento vocálico, no pstp, é

recorrente com vogais altas em sílabas átonas em itens lexicais que são empréstimos

recentes ou não, especialmente quando precedidas ou sucedidas por consoantes des-

vozeadas. Alguns exemplos, atestados nessas variedades, são apresentados em (66),

nos quais [i
˚
] e [u

˚
] enfraquecidos ora foram espectralmente atestados, ora não apre-

sentaram estrutura formântica inteligível, fator que permitiu considerarmos, nesses

casos, o apagamento.

(66) a. elefante [e.le."f5̃.tSI] ∼ [e.le."f5̃.tSI
˚
]

b. escola [iS."kO.l5] ∼ [i
˚
S."kO.l5] ∼ ["SkO.l5]

c. estrela [iS."tRe.l5] ∼ [i
˚
S."tRe.l5] ∼ ["StRe.l5]

d. facebook [feI
“
.si"bu.kI] ∼ [feI

“
.si
˚
"bu.kI] ∼ [feI

“
s."bu.kI

˚
]

e. toco ["to.kU] ∼ ["to.kU
˚
]

f. subdiretora [su.bi.di.Re."to.R5] ∼ [su
˚
.bi.di.Re."to.R5]

Na figuras 4.27, 4.28 e 4.29, por exemplo, contrapomos a produção de [u], ple-

namente realizado, com a realização de [u
˚
] ensurdecido, cuja turbulência da fricativa

[S] é incorporada à vogal, e, por fim, na figura 4.29, com a não realização nítida de

/u/, sem a incorporação da turbulência característica da fricativa que antecede a

vogal-alvo.
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Figura 4.27: [u] do item sofá [su."fa]

Figura 4.28: [u
˚
] do item colchão [ku

˚
."S5̃U

“
].
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Figura 4.29: Espectrograma de fumante [fu
˚
."m5̃n.tI] - Dado de fala elicitada do pp.

Enquanto na figura 4.27, [u] pode ser observado de forma nítida, tanto pela

periodicidade da onda, quanto por sua estrutura formântica, na figura 4.28, tais

critérios fonéticos estão menos legíveis e, por fim, na figura 4.29, a vogal em questão

perde sua configuração formântica e é completamente sobreposta pelo ruído de [f],

embora sua temporalidade ainda possa ser visualmente observada antes de [m], indi-

cando seu desvozeamento completo, porém não seu apagamento (MENESES, 2012).

Meneses (2016), ao investigar potenciais apagamentos vocálicos no pb, constata que

vogais altas, em sílabas átonas, podem ser sobrepostas a consoantes vizinhas em

decorrência de uma alteração aerodinâmica supraglótica e glótica. Conforme o au-

tor, um dos indícios fonéticos de uma interpretação fonética vocálica é, justamente,

o alongamento do ruído em sílabas de vogais desvozeadas, principalmente das fri-

cativas, que poderia manter o timing silábico de uma estrutura CV. Nesta análise,

consideramos a ausência da estrutura formântica como indício de apagamento seg-

mental, todavia, não descartamos a possibilidade de tal segmento ser interpretado

foneticamente de outras formas, deixando pistas acústicas distintas, que não sejam,

necessariamente, uma estrutura melódica visível no espectrograma.

A formação de clusters em decorrência do enfraquecimento de /i/ e /u/ é
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reforçada diante do fato de que outras vogais são sempre realizadas diante de oclusi-

vas e dos mesmos contextos que poderiam privilegiar sequências formadas por duas

obstruintes e/ou por uma consoante obstruinte e uma soante, como em (67).

(67) a. capa ["ka.p5], *["kpa]

b. cama ["k5̃.m5] ∼ ["ka.m5], *["kma]

c. caneta [ka."ne.t5], *["kne.t5]

d. dona ["dõ.n5] ∼ ["do.n5], *["dna]

e. panela [pa."nE.l5], *["pnE.l5]

f. pato ["pa.tU], *["ptU]

Outro fator relevante para o ensurdecimento de /i/ diz respeito à proemi-

nência acentual dado que o ensurdecimento, ou mesmo a não realização vocálica,

ambos implementados entre duas consoantes heterossilábicas, não são evidenciados

em sílabas tônicas, como exposto nos dados em (68).

(68) a. quina ["ki.n5], *["kna]

b. opina (3ª p. sig.) [o."pi.n5], *[o."pn5]

c. bicho ["bi.SU], *["bSU]

d. pino ["pi.nU], *["pnU]

Ao observarmos a ocorrência de clusters consonantais, implementados medi-

ante o ensurdecimento e, mesmo, a elisão vocálica de [i], em sílabas pretônicas e

postônicas, a importância do acento lexical torna-se mais evidente, como pode ser

verificado em (69).

(69) a. corrupto [ko."Ku.pi.tU] ∼ [ko."Ku.ptU]

b. técnica ["tE.ki.ni.k5] ∼ ["tE.kni.k5]

c. escola [iS."kO.l5] ∼ ["SkO.l5]

d. optar [o.pi."taR] ∼ [o."ptaR]

Nos exemplos em (69), nos itens (a) e (b), a ausência da vogal [i] promove encontros

consonantais nas sílabas postônicas. O mesmo é evidenciado em (c) e (d), cujos



a sílaba 231

clusters são formados a partir de uma sílaba pretônica. Em ambos os casos, a

consoante remanescente pode ser ressilabificada para a sílaba à direita.

Considerando a relevância do acento na formação de clusters no pstp, é preciso

examinar, ainda, a possibilidade de ensurdecimento e apagamento de /i/ em sílabas

que portam o acento secundário da palavra.

(70) a. subdiretora [su.bi.di.Re."to.R5] ∼ [su.bdi.Re."to.R5]

b. obstáculo [o.biS."ta.ku.lU] ∼ [obS."ta.ku.lU]

c. optar [o.pi."taR] ∼ [o."ptaR]

d. psicólogo [pi.si."kO.lu.gU] ∼ [psi."kO.lu.gU] ∼ [piS."kO.lu.gU]

Dados como (70) (a - c) sugerem que a não produção de [i] é recorrente em

sílabas que, talvez, não portam o acento secundário, posto que as elisões detectadas

foram implementadas, justamente, em sílabas que não portavam qualquer tipo de

proeminência. Sendo assim, é possível pressupor que, a exemplo de outros processos

do português como o alçamento vocálico (cf. seção 5.1.1), a não produção - ou o

ensurdecimento - de [i], ou mesmo de [u], equivale a um fenômeno de redução que visa

maximizar os contrastes de proeminência dentro da palavra. No entanto, o exemplo

em (70) (d) indica que o acento secundário não determina a ocorrência ou não da

elisão, pois em psicólogo [psi."kO.lu.gU], o [i] da segunda sílaba, que não porta o

acento secundário, é mantido e a vogal [i] da sílaba que possuía o acento secundário

é apagado. Notamos, portanto, que de forma autônoma ao acento secundário, a

formação de clusters resulta em sequências que potencializam o contraste de átonas

e tônicas, dado que, muitas vezes, elimina a sílaba sem qualquer proeminência e, por

conta disso, reformula o contraste de proeminências identificado em uma palavra,

esteja a vogal elidida em uma sílaba que porte o acento secundário ou não. Isso é

evidenciado, outrossim, ao considerarmos os fenômenos de alçamento e abaixamento

que co-ocorrem com o ensurdecimento/elisão que promove a formação de clusters,

como em (71).

(71) a. tecnologia [tE.ki.no.lo."Zi.5] ∼ [te.knu.lu."Zi.5]

b. optar [O.pi."taR] ∼ [u."ptaR]
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Como exposto em (71), enquanto a manutenção de [i] pode vir acompanhada

de abaixamento vocálico das média-baixas, sua elisão e a consequente formação de

clusters é, frequentemente, associada ao alçamento das vogais média-altas em sílabas

átonas. Dessa forma, considerando que, no pstp, vogais átonas podem ser produzi-

das de forma parcial ou completamente desvozeadas, sendo, em alguns casos, apa-

gadas, assumimos que os clusters consonantais abarcados podem ser gerados como

consequência de tal processo fonológico, tratando-se apenas de um efeito fonético, e

não como resultado de um núcleo vazio estabelecido no momento da aplicação dos

algoritmos de silabificação do português, como postulado por Mateus e D’Andrade

(2000).

Para explanar a possibilidade de núcleo vazio no pe, Mateus e D’Andrade

(2000) assumem a existência de onsets não associados a uma rima no momento de

silabificação, havendo a necessidade de estabelecer uma regra específica para expla-

nar casos como pneu [p"neU] no pe. Com base no trabalho de Goldsmith (1990), os

autores em questão partem do pressuposto de que a forma mais adequada de estabe-

lecer estruturas silábicas em português é a partir da rima. Logo, de acordo com essa

abordagem, a silabificação é iniciada pela associação de segmentos [-consonantais]

a uma vogal, a qual corresponde ao núcleo silábico. Após isso, os segmentos [+con-

sonantais] que precedem uma vogal são associados a onsets.

Nesse momento, se a natureza de C1 e C2 estiver de acordo com o princípio

de sonoridade e, principalmente, como a condição de dissimilaridade do português,

dois elementos consonantais subsequentes podem ser associados a um mesmo onset.

Sequências estabelecidas entre oclusivas ([bd], [pt]), oclusivas e fricativas ([bs], [ps],

[dv]) e entre oclusivas e nasais ([pn], [dm], [tm], [kn]) violam tais princípios, e,

para dar conta de tal violação, Mateus e D’Andrade (2000) assumem que, nesses

contextos, há um segmento [+consonantal] que precede o onset e não está associado

a nenhum constituinte silábico, seja em início, seja em meio de palavra. Por não

estar integrado à estrutura silábica, um núcleo vazio é introduzido à esquerda de tal

segmento não silabificado e as consoantes não integradas são, agora, associadas a um
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onset pela reaplicação da convenção que pressupõe ser os segmentos [+consonantais]

associados a um onset.30

Em relação à silabificação do pstp, não assumimos a existência de um núcleo

não preenchido na silabificação e, portanto, sequências consonantais não previstas

como onsets complexos nessas variedades correspondem aos resultados da aplicação

de processos sonoros de enfraquecimento e apagamento. Admitir que, na forma

fonológica dos itens apresentados no quadro 52, já haja uma vogal subjacente, seja

esta /i/ ou /u/, uma vez que o item atmosfera foi, invariavelmente, produzido

como [a.tu.moS."fE.R5] (o que pode resultado de uma forma lexicalizada desse modo),

possibilita que seja evitada a necessidade de postular regras secundárias, como a

epêntese, a qual, poderia ser arbitrária. Tal arbitrariedade viria do fato de que não

é possível explicarmos a razão de [i] ser quase sempre a vogal epentética utilizada

nesses casos, enquanto o [u] é empregado em atmosfera. Ademais, a não adoção

de um “núcleo vazio” poupa-nos da postulação de convenções como o “Empty Nuclei

Convention”, criadas, exclusivamente, para um grupo de dados ad hoc que poderia

ser explanado de outras formas.

Essa posição, além de ser sustentada pela gradiência fonética observada na

produção de [i] e [u] em alguns encontros consonantais, indicando que uma inter-

pretação fonética é atribuída a um segmento vocálico, é reforçada pela constatação

do mesmo fenômeno em estruturas já silabificadas antes da aplicação da convenção

do núcleo vazio, isto é, em estrutura silábicas cuja associação do onset não viola

os princípios de sonoridade ou de dissimilaridade. Somando-se a isso, observamos

que clusters do tipo [pt, bd, kn, tm, etc] não são observados em sílabas cujo núcleo

corresponde a uma vogal não-alta, tampouco em sílabas tônicas. De fato, o acento

lexical desempenha um papel fundamental na consolidação de clusters não previs-

tos na silabificação de onsets complexos, já que, além de o fenômeno ser observado

apenas em sílabas átonas, ele favorece o contraste entre sílabas fortes e fracas.

30 “Empty Nuclei Creation Convention - Leftwards of an O, insert a N with the corresponding skeletal position

to the right of a non associated segment if it is a fully specified consonant and to its left if it is an underspecified

segment.” (cf. MATEUS; D’ANDRADE, 2000, p. 62). Tradução: Convenção de criação de núcleos vazios - À

esquerda do onset, insira um núcleo à direita na respectiva posição esquelética de um segmento não associado, caso

esse onset seja uma consoante plenamente especificada precedida por um segmento subespecificado o à esquerda.
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Nos casos nos quais atestamos os clusters consonantais, provocados pelo apa-

gamento vocálico, assumimos que o onset permanece como tal, sem ser realocado

à posição de coda. Isso ocorre, pois, oclusivas não possuem traços que são licen-

ciados na coda no pstp, posição que comporta, apenas, os segmentos /N, l, r, S/

(cf. capítulo 2). Ocorrências de itens como pneu, psicólogo e pneumonia e

obstáculo salientam tal interpretação, uma vez que ou por estarem em início de

palavra (psicólogo/pneumonia), ou por apresentarem posição de coda já preen-

chida (obstáculo), quando não realizadas com [i], não permitem a realocação da

oclusiva à coda. Nos dados examinados observamos que as ressilabificações realiza-

das foram progressivas, sendo todas atribuídas à sílaba mais à direita e, portanto,

formando um onset complexo.

Além do mais, a realização de uma vogal paragógica [i] é observada, inclusive,

em empréstimos recentes da língua como facebook. Estudos dedicados à fonolo-

gia dos empréstimos indicam que a produção de palavras incorporadas na língua

mediante empréstimo são submetidas a adaptações regidas pelo próprio sistema

linguístico que incorpora o item (PARADIS; LABEL, 1994; BANDEIRA, 2013).

Ora, se a variedade de stp licenciasse oclusivas em coda, não haveria razão para o

sistema inserir tal vogal paragógica, pois não precisaria dar conta dessa restrição.

Dessa forma, em relação às oclusivas, não há realocação à coda, mas sim a formação

de onsets complexos - ou mais complexos que CCV, visto que outputs CCCV são

verificados.

Somando-se a isso, por fim, quando requisitado aos falantes do pst e do pp que

palavras com potenciais encontros consonantais fossem decompostas mediante pal-

mas - para que assim os informantes pudessem desvincular a decomposição silábica

requisitada da separação ortográfica de sílabas -, uma estrutura CV foi preferida por

todos os informantes, com exceção dos itens opção, optar e técnica, nos quais,

um dos informantes consultados, manteve o cluster, interpretando-o como onset da

segunda sílaba, o-pção; o-ptar; te-kni-ca, porém nunca como uma coda, *op-ção;

*op-tar; *tek-ni-ca.

As reestruturações silábicas em análise resultam, então, em núcleos, fonetica-

mente, modificados, os quais são produtos do processo fonológico que atinge [i] e [u]
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em sílabas átonas. Assim sendo, no pstp, não há determinação de núcleos vazios no

momento de silabificação, como propõem Mateus e D’Andrade (2000) para o pe. O

que há é a possibilidade de apagamentos seguidos por reestruturações silábicas que

trazem em eminência a emergência de padrões silábicos complexificados e, muitas

vezes, inovadores, ao pstp.

Clusters consonantais, por seu turno, além de serem licenciados, no momento

de silabificação, como onsets complexos, caso C1 corresponda a [p, b, t, d, k, g, f, v]

e C2 a [l] ou a um rótico [R, K, ö], podem decorrer de fenômenos de enfraquecimento

e apagamento vocálico. As vogais [i] e [u], estando em sílabas átonas, podem ser

enfraquecidas, sofrer desvozeamento e, por fim, não serem produzidas, resultando,

portanto, em itens lexicais formados, foneticamente, por sequências consonantais

não previstas e licenciadas no momento de silabificação. Consequentemente, o pstp

apresenta, em termos fonéticos, clusters que configuram o resultado de um processo

fonológico comum a tais variedades, não havendo, nesses casos, vogal epentética,

ou aplicação de um algoritmo que necessite explicar a criação de núcleos não pre-

enchidos no momento da silabificação. É preciso mencionar, por fim, que o pe,

por constituir a norma-alvo do país, pode influenciar a produção de clusters por

parte de falantes que valorizem e tenham mais contato com a variedade europeia.

Um estudo sociolinguístico que investigasse a produção de tais encontros consonan-

tais considerando variáveis como escolaridade e idade poderia, nesse sentido, trazer

insights interessantes para a discussão.

No quadro 53, reunimos dados com ensurdecimentos e apagamentos vocálicos

nas variedades examinadas, especificando os clusters resultantes. O apagamento de

[i] ou [u] resulta na alteração de sílabas simples, como VC ou CV, em sílabas com-

plexas: CCV, CCCVC, CCVC, CCCV, VCC, CVC, CVVC e CVCC. Tais templates,

uma vez que previstos apenas por regras de silabificação do português europeu, de-

monstram combinações segmentais inovadoras nas macrovariedades transplantadas

que, invariavelmente, contêm uma sibilante [S, s, z], uma nasal [n, m] ou uma oclusiva

[p, t, k, d] em sua constituição. Assim, embora inovadores, esses templates não têm

constituição aleatória e obedecem uma determinada estrutura em sua formação.31

31 Em relação às sequências compostas por fricativas + outras consoantes, no pb, autores como Bisol (1999) e



a sílaba 236

Onset Complexo
C1 C2 C3 Cluster Template
S k - Escada ["Ska.d5] CCV
d S p Desporto ["dSpoR.tU] CCCVC
S t /r/ Estrada ["StRa.d5] CCCV
S p l Explicar [Spli."ka] CCCV
b s - Absurdo [a."bsuR.dU] CCVC
b S t Obstáculo [o."bSta.klU] CCCV
d z - Dezenove [dze."nO.vI] CCV
p s - Psicólogo [psi."kO.lu.gU] CCV
p s - Opção [o."ps5̃U

“
] CCVV

p t - Optar [o."ptaR] CCVC
p n - Pneu ["pneU

“
] CCVV

t m - Ritmo [Ki."tmU] CCV
k n - Técnica ["tE.kni.k5] CCV
d m - Admirar [a.dmi."Ra] CCV

Quadro 53: Onsets complexos: templates silábicos resultantes do apagamento das
vogais altas [i] e [u] - pstp.

4.3.4 Coda

A coda, no pstp, pode ser preenchida por cinco consoantes /r, S, l, N/ como

indicado no quadro 54.

Coda
Coda Tônica Pretônica Postônica
/N/ qu[ẽ]nte c[5̃]ntar órf[5̃]
/l/ ca[ë]ça ∼ ca[w]ça pa[ë]meira ∼ pa[w]meira fáci[ë]
/r/ ba[R]co ∼ ba[ö]co ba[R]beiro ∼ ba[K]beiro líde[R] ∼ líde[K]
/S/ ca[S]ca ∼ ca[s]ca ca[S]telo ∼ ca[s]telo óculo[S] ∼ óculo[s]
/Ns/ —— tr[5̃S]piro ——

Quadro 54: Codas - pstp.

Neste quadro, adotamos o conceito de arquifonema para representar a frica-

tiva /S/ e a nasal /N/ em coda visto que, nessa posição, elas podem variar com

outras formas fricativas e nasais que, em onset, geram oposição, mas, em coda, são

Collischonn e Schwindt (2005) defendem a existência de uma estrutura subjacente s + C e s + CC em português,

como em escola /skOla/ e estrela /strela/, respectivamente.
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neutralizadas. Os itens lexicais secar [se."kaR] e checar [Se."kaR], por exemplo, cor-

respondem a pares mínimos, assim como cita ["si.t5] e chita ["Si.t5] ou socar [so."kaR]

e chocar [So."kaR], levando-nos a concluir que /s/ e /S/ são fonemas do português.

Todavia, no pstp, uma palavra como casca pode ser produzida como ["kas.k5], ou

como ["kaS.k5], oscilando entre [s] e [S] sem produzir qualquer alteração de significado

na palavra. Para explicarmos o caráter distintivo entre /s/ e /S/ como em checar

e secar, assim como o caráter alofônico de [s] e [S] em casca, precisamos, então,

recorrer a uma unidade maior do que o segmento em si (KICKHÖFELL, 2017).

Desse modo, observamos que a discriminação como distintiva ou alofônica de tais

fricativas, é realizada de acordo com sua posição dentro da sílaba. Caso a fricativa

esteja em posição de coda, pode haver variação entre [s] ∼ [S], e, a depender do

vozeamento da consoante contígua à coda fricativa, [z] ∼ [Z], sem que isso acarrete

alteração semântica na palavra. O mesmo é observado para /N/ em coda, o qual,

além de ser produzido como murmúrio, pode adquirir o ponto de articulação da con-

soante seguinte: canto ["k5̃n.tU], em que há compartilhamento do traço [coronal]

entre [n] e [t]. Exemplos como esses demonstram que a sílaba é um conceito cru-

cial não apenas para a explanação dos processos segmentais, mas também pode ser

relevante para a definição do estatuto fonológico de um segmento, sendo relevante,

para análise de nossos dados, a incorporação do conceito de arquifonema.

Em (72), apresentamos as consoantes licenciadas na coda para o pstp. Propo-

mos quatro segmentos fonológicos distintos: (i) uma nasal /N/ (BALDUINO, 2018);

(ii) uma sibilante /S/, realizada como [s], [S], [z], [Z]; (iii) um rótico /r/, realizado

de modo mais comum como [R], [K], mas também como [h], [x], [ö], [r], e (iv) uma

lateral /l/, comumente produzida como [ë], [w].
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(72)

σ

R

Co

X

C

/N, S, l, r/

Nu

X

V

Tendo por foco as consoantes /r/, /S/ e /l/, observamos, no corpus, que tais

segmentos, quando opostos na coda, podem promover distinção de significado, como

em mar /mar/ ["maR] x mal /mal/ ["maë] x mas /maS/ ["maS], ou como lá /la/ ["la]

x lã /laN/ ["l5̃] x lar /lar/ ["laR], e são possíveis tanto em sílabas tônicas quanto em

sílbas átonas (quadro 54).

As formas fonológicas, presentes na coda da variedade de stp, são também

possíveis na posição de onset, o que indica que a coda constitui um subconjunto

da posição de ataque. Conforme Goldsmith (1990), isso ocorre em decorrência da

coda ser um licenciador secundário e, por consequência, licenciar menos contrastes

do que o onset, que por estar diretamente ligado ao nó silábico, comporta-se como

licenciador primário (GOLDSMITH, 1990, p. 123). Dessa forma, fonologicamente,

os segmentos licenciados em coda são /N/, /S/, /l/ e /r/, ou seja, fonemas com

ponto de articulação subespecificado, contudo previstos no onset.

Conforme Selkirk (1982), o onset é licenciado antes da formação da coda. Sob

essa perspectiva, no processo de silabificação do pstp, após a formação do núcleo,

teríamos o mapeamento dos segmentos à esquerda, e, portanto, o estabelecimento

do onset, e, posteriormente a isso, a silabificação da coda. Como consequência, a

coda é mais suscetível a alterações e a apagamentos que priorizariam a estrutura CV,

sendo, então, concebida como a posição mais débil da estrutura silábica (SELKIRK,

1982).

A coda não é permitida em todas as línguas (BLEVINS, 1995), e, entre as
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línguas que possibilitam a existência desse constituinte, está o português. Um dos

argumentos que sustentam a presença da coda no pstp é, justamente, a ocorrência

de fenômenos que estão sob seu domínio. Nessa variedade, a coda é a posição que

mais apresentou variação, sendo recorrentes fenômenos como apagamentos, vocali-

zação, metátese, dentre outros, como no quadro 55.

Coda Fenômeno Exemplo
/N/ Apagamento órfã ["OR.f5]

Nasalização santo ["s5̃.tU]
Apagamento palmeira [pa."me.R5]

/l/ Velarização sal ["saë]
Vocalização mal ["maw]
Apagamento parte ["pa.tI]
Posteriorização barco ["baK.kU]

/r/ Lambdacismo amargar [a.maë."ga]
Metátese termômetro [tRe."mo.me.tU]

/S/ Apagamento vezes ["ve.zI]

Quadro 55: Fenômenos em coda - pstp.

Esses fenômenos, por um lado, atestam a existência da coda enquanto constituinte

silábico e, por outro, demonstram que muitos dos processos que atingem a coda,

no pstp, resultam em uma sílaba CV, resultado que será discutido ao longo do

capítulo 5. Além disso, /r/, /l/ e /S/ são sujeitos a fenômenos de ressilabificação

em fronteira de palavra, e, por isso, passam a ocupar a posição de onset, como em

(73).

(73)

a. bons alunos bon[za]lunos

b. mais é vizinho ma[ZE]vizinho

c. mal essas ma[lE]ssas

d. chorar amanhã chora[Ra]manhã

e. qualquer um qualque[Rũ]m

Tendo realizado uma descrição geral da coda consonantal no pstp, e, assu-

mindo essa posição silábica como locus de processos de enfraquecimento, entre os
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quais a vocalização e o apagamento consonantal, constatados em variedades como o

pb e o pe, examinamos, na seção 4.3.4.1, a possibilidade de que algumas consoantes

possam ser ambissilábicas, ocupando, ao mesmo tempo, o onset e a coda de sílabas

distintas.

4.3.4.1 Ambissilabicidade de /ñ/ e /L/

As consoantes palatais /ñ/ e /L/, no pstp, demonstram comportamento fono-

tático distinto em relação às demais consoantes nasais /m, n/ e à lateral /l/. Esta

não é uma característica inerente a essas variedades, na medida em que, no pb, tais

consoantes possuem comportamento análogo, sendo analisadas como consoantes ge-

minadas (cf. WETZELS, 1997). Isso posto, visamos observar a distribuição estru-

tural de [ñ] e [L], investigando se, conforme os argumentos de Wetzels (1997) para

o pb, essas consoantes podem se comportar, também, como segmentos geminados,

ocupando uma estrutura ambissilábica, isto é, sendo licenciada, simultaneamente,

em coda e em onset.

Wetzels (1997) e Wetzels e Collishon (2017) elencam algumas restrições que

caracterizam as soantes palatais. De acordo com os autores, /ñ/ e /L/ permitem

apenas rimas leves à sua esquerda, como em alho ["a.LU] e banha ["b5̃.ñ5] (V.LV),

sendo agramaticais estruturas *VC.LV/*VC.ñV. Além do mais, Wetzels (1997) pon-

tua que [ñ] e [L] nunca ocorrem em outra posição que não a intervocálica e, em

empréstimos como lhama e nhoque, há, em geral, a realização de um [i] epentético

para cumprir tal restrição: [i."La.m5] e [i."ñO.kI]. Por fim, o autor nota ainda que

palavras contendo uma sequência formada por vogal + vogal alta /i, u/ + /ñ/ ou

/L/ são silabificadas como hiatos de modo a preservar as soantes palatais em posição

intervocálica: rainha [Ra."̃ı.ñ5], *[Rãı."ñ5]. Dessa forma, para dar conta da distribui-

ção e das restrições em torno de /ñ/ e /L/, Wetzels (1997) assume o conceito de

ambissilabicidade para o pb.

Como apontado anteriormente, a ideia por trás da ambissilabicidade é que

algumas consoantes pertencem a mais de uma sílaba (HAYES, 2009). Esse seria o

caso, conforme Wetzels (2007), de /ñ/ e /L/, consoantes que ocupam a coda e o

onset de sílabas distintas e, por isso, explicaria: (i) a restrição de soantes palatais
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que seguem sílabas fechadas por codas (*VC.LV/*VC.ñV), uma vez que esse cons-

tituinte já estaria ocupado; (ii) a necessidade de produção de [ñ] e [L] em contexto

intervocálico; e (iii) a silabificação em hiato de itens como rainha, para que, assim,

nos dois últimos casos (ii) e (iii), as soantes possam ser silabificadas em uma coda e

em um onset de duas sílabas distintas. Por fim, Wetzels (2007) pontua que, por es-

tarem licenciados em coda, [ñ] e [L] tornam esta sílaba pesada, o que seria relevante

para a atribuição do acento. Isso posto, analisamos os dados do pstp conforme os

mesmos critérios, discutindo, além disso, se as soantes palatais são alvos de outros

processos da língua que têm a coda como alvo e, assim, justificariam a adoção desse

conceito para a variedade foco deste estudo.

O pstp, como discutido na seção 4.3.4, é uma variedade na qual as consoantes

/l, r, N, S/ apresentam diversas realizações fonéticas. A rima, nessa variedade,

somente comporta dois constituintes, núcleo e coda, com exceção da fricativa /S/,

realizada como [s], [S] ou [z], [Z] a depender do contexto de vozeamento, que pode

formar uma coda ramificada, como em transporte. Em (74), palavras com [ñ] ou

[L] em sua composição, além de serem observadas apenas em posição intervocálica,

não ocorrem em sequências formadas por coda /l, r, N, S/ + /ñ/ ou /L/, como

indicado em (74) (a), (74) (b) e (74) (c). De modo distinto, /m, n/ e /l/ não sofrem

a mesma restrição, sendo identificados na posição de onset independentemente de

a coda anterior ser preenchida por uma consoante, como elucidado pelos exemplos

(74) (d), (74) (e) e (74) (f).

(74) a. ganho ["g5̃.ñU], mas */l/coda + /ñ/onset: *["g5̃ë.ñU]

b. galho ["ga.LU], mas */S/coda + /L/onset: *["gaS.LU], *["gan.LU]

c. banho ["b5̃.ñU], mas */r/coda + /ñ/onset: *["b5̃R.ñU]

d. palma ["paë.m5], em que /l/coda + /m/onset

e. carne ["kaR.nI], em que /r/coda + /n/onset

f. Carlos ["kaR.lUS], em que /r/coda + /l/onset

Ademais, ainda com base na estrutura silábica, foi verificado que ditongos

decrescentes não são permitidos precedendo [ñ] e [L]. Desse modo, similarmente

ao que foi apontado por Wetzels (1997), em sequências segmentais formadas por
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vogal + vogal alta /i, u/ + /ñ/ ou /L/, temos a manutenção do hiato durante a

silabificação, como apresentado em rainha [Ka."̃ı.ñ5], *[KaI
“
."ñ5], fato contrário ao

que ocorre caso o segmento seguinte à vogal alta seja /m, n/ ou /l/: baile ["baI
“
.lI],

painel [paI
“
."nEë], aula ["aU

“
.l5], entre outros.

Tendo em vista que a rima do pstp contém, no máximo, duas posições, é pre-

visto que as sílabas que contenham vogais nasais ou ditongos não sejam seguidas por

um dos segmentos em coda tautossilábicos. Essa previsão é confirmada, outrossim,

para os dados compostos por [ñ] e [L], atestando não somente seu comportamento

estrutural distinto em relação às outras consoantes nasais e lateral da variedade de

stp, como também sugerindo um possível comportamento ambissilábico, dado que

a não coocorrência de [ñ] e [L] contíguas a sílabas com rima ramificada sugere que es-

tas já tenham a coda ocupada pelo comportamento ambissilábico de tais consoantes

palatais.

Essa hipótese adquire robustez diante de fenômenos da língua como a nasali-

dade vocálica. No pstp são recorrentes os processos de nasalização tautossilábica,

engatilhado por uma coda nasal, e de nasalização heterossilábica, promovido por um

onset nasal. Enquanto o primeiro tipo de nasalização possui implementação ampla,

no segundo caso o processo é sensível à variação linguística, sendo verificado apenas

em sílabas que portem a proeminência do pé (cf. seção 5.2). No quadro 56, ob-

servamos a implementação ou não do processo de nasalização conforme a estrutura

de proeminência da palavra. Com base no espalhamento da nasalidade promovida

por [ñ], observamos que esta assemelha-se mais à nasalidade tautossilábica, pois não

depende da proeminência da palavra ou do pé para que seja consolidada.

Tautossilábica Heterossilábica [ñ]
Tônica ["k5̃.tU] ["k5̃.nU] ["b5̃.ñU]
Átona + Proeminência [k5̃.di."da.tU] [k5̃.ma."Ra.d5] [a.m5̃.ñe."seR]
Átona sem proeminência [k5̃."te.RU] [ka."ne.t5] [k5̃."ño.tU]

Quadro 56: Diferentes tipos de nasalização silábica - pstp.

A vogal [5̃] de itens como canhoto [k5̃."ño.tU] é nasalizada por conta da ambis-

silabicidade de [ñ], já que apenas o onset [nasal] não nasalizaria a vogal à esquerda

em sílaba átona sem que esta portasse, também, a proeminência do pé. Nesse caso,
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[ñ] está associado tanto à posição do onset, quanto à posição da coda, resultando

em uma sílaba formada por uma coda, como indicado no diagrama em (75). Caso

contrário, a fonte de nasalidade em canhoto não poderia ser explicada.

(75)

σ

R

CoNu

ã

On

|

k

σ

R

Nu

o

On

|

ñ

+nasal

σ

R

Nu

U

On

|

t

Ainda a respeito da nasalidade, é preciso ressaltar que à semelhança da na-

salidade engatilhada por coda, a qual, após desencadeado o espraiamento do traço

[nasal], pode culminar no apagamento segmental da consoante gatilho, como em

(76), na variedade de stp, [ñ] também pode ser elidida após o espraiamento da

nasalidade como indicado em (77).

(76) a. lanche ["l5̃.SI] ∼ ["l5̃n.SI]

b. tempo ["tẽ.pU] ∼ ["tẽm.pU]

(77) a. minhoca [mı̃."O.k5] ∼ [mı̃."ñO.k5] ∼ [mı̃."̃ȷO.k5]

b. dinheiro [d̃ı."e.RU] ∼ [d̃ı."ñe.RU] ∼ [d̃ı."̃ȷe.RU]

c. amanhecer [a.m5̃.ñe."se] ∼ [a.m5̃.̃ȷe."se]

d. minha ["mı̃.5] ∼ ["mı̃.ñ5] ∼ ["mı̃.̃ȷ5]

e. cunhado [kũ."a.dU] ∼ [kũ."ña.dU] ∼ [kũ."̃ȷa.dU]

Como explicitado pelos dados em (77), /ñ/ pode ou não ser foneticamente

realizada. De forma independente à estratégia utilizada pelo falante, a qual pode

envolver a vocalização de /ñ/ em [̃ȷ], conservando a estrutura silábica pela ma-

nutenção do onset, notamos que o apagamento é também possível: /ñ/ nasaliza

regressivamente a vogal contígua e, após isso, é elidida, do mesmo modo que a coda
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nasal /N/ em canto ["k5̃.tU]. Caso /ñ/ ocupasse, exclusivamente, o onset da sílaba,

isso não seria possível, uma vez que, na nasalidade heterossilábica, a consoante nasal

é mantida: cano ["k5̃.nU], mas *["k5̃.U].

A semelhança constatada entre a nasalidade tautossilábica e a nasalização

promovida por /ñ/ permite conjecturarmos que, nesse último caso, a nasalidade é

também licenciada na coda. Uma forma de codificar essa hipótese fonologicamente,

assim como previamente discutido para o pb, é considerar as soantes palatais como

ambissilábicas. A consequência imediata dessa proposta é que a ocorrência da con-

soante palatal, seja a nasal, seja a lateral, torna a sílaba precedente pesada, justifi-

cando, assim, o fato de que /ñ/ e /L/ jamais sejam precedidas por uma sílaba com

rima ramificada.

De fato, considerar /ñ/ e /L/ como consoantes ambissilábicas acarreta algumas

implicações estruturais a respeito do acento lexical. Conforme Wetzels (2000), no

português, em nomes trissilábicos, o acento, no geral, não pula a sílaba pré-final

caso essa contenha uma rima ramificada: caderno [ka."dER.nU], bagunça [ba."gũ.s5],

abaixo [a."baI
“
.SU]. No pstp, o mesmo é verificado em itens formados por /ñ/ e /L/

(cf. (78)).

(78) a. caminho [ka."mı̃.ñU]

b. sozinho [so."z̃ı.ñU]

c. atalho [a."ta.LU]

d. joelho [Zu."e.LU]

Sílabas pesadas no pstp, como será discutido na seção 4.4, tendem a ter mais

segmentos e, portanto, serem fechadas por uma coda - ainda que essa não seja uma

característica obrigatória da língua. Para Hayes (2009), esse pode ser um fator que

corrobore o caráter ambissilábico de algumas consoantes do inglês. De acordo com

o autor, um dos motivos que explica a ambissilabicidade é o compromisso com duas

restrições conflitantes da língua: as sílabas tônicas “pedem” mais segmentos do que

as sílabas átonas e as sílabas tendem a apresentar um onset. Pensando nos dados

do pstp, esse não parece ser o caso. Apesar de, nessa variedade, o peso silábico

configurar um fator considerado para atribuição do acento, a ambissilabicidade das
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sonorantes palatais parece relacionar-se mais à natureza segmental de /ñ/ e /L/,

como defendido por Wetzels (1997), do que, necessariamente, ser regida por questões

suprassegmentais.

Em relação aos onsets, notamos que o pstp tende a formá-los e mantê-los.

A coda é, frequentemente, apagada, além de sofrer variações, já o onset simples é

conservado, e não foram atestados processos que modificam uma sílaba CV em V.

Por outro lado, ressilabificações em fronteira de palavra, como em bons alunos

bon[za]lunos, transformam sílabas V em CV. Além disso, como discutido na seção

2.4.1, a silabificação do onset ocorre antes do que a da coda, sendo caracterizada

pela associação do primeiro segmento consonantal à esquerda do núcleo a um onset.

Pensando na silabificação de banho ["b5̃.ñU], teríamos, inicialmente, a silabificação

apresentada em (79), em que /ñ/ é associada apenas ao onset. Posteriormente,

no entanto, com a silabificação da coda, /ñ/ e, por consequência, /L/, devido sua

natureza segmental, com articulação complexa, seriam associados, também, à coda,

como em (80). Dessa forma, sugerimos que /ñ/ e /L/ são licenciados, primeiramente,

em onset, e, em seguida, tem sua ambissilabicidade estabelecida.

(79)

σ

R

Nu

x

a

|

O

x

b
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R
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ñ
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(80)

σ

R

CoNu

ã
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|

b

σ

R

Nu

U
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|

ñ

+nasal

Ainda quanto à relevância da natureza de /ñ/ e /L/ para engatilhamento

da ambissilabicidade, notamos que, tais consoantes, ao serem despalatalizadas, são

produzidas como [nj] ∼ [j] e [lj], como indicado em (81).

(81) a. velha ["vE.lj5]

b. senhor [sẽ."njo] ∼ [sẽ."jo]

O pstp pode despalatalizar /ñ/ e /L/, e, ainda, no caso da nasal palatal, apre-

sentar vocalização. A despalatalização é um processo de enfraquecimento e altera

a estrutura silábica do output, promovendo as seguintes reestruturações: C.CV →

CGV (/L/ ∼ [lj]); C.CV → CGV (/ñ/ → ∼ [nj]); C.CV → GV (/ñ/ → [j], conside-

rando o apagamento da nasal palatal após a nasalização da vogal precedente + sua

vocalização). Em todos os casos, no entanto, /ñ/ e /L/, ao terem sua articulação

modificada, são desassociadas da coda, sendo licenciadas como CG ou G no onset:

[nj], [lj], [j]. Logo, a ambissilabicidade é justificada, mais uma vez, pela natureza

das soantes palatais, dado que, ao ser modificada, temos apenas a associação de seg-

mentos [nj], [lj] e [j] ao onset e, para /ñ/, a nasalização da vogal contígua à esquerda

como correlato acústico de uma nasal palatal apagada.

No pstp, assim como indicado por Wetzels (1997, 2000) para o pb, a nasal e

a lateral palatais são, em muitos aspectos, diferentes de todas as outras consoantes

nasais e lateral, posto que sua natureza articulatória complexa as permitem ser sila-

bificadas no onset e na coda. Tal comportamento ambissilábico das soantes palatais

pode ser explanado, sobretudo, em razão de que /ñ/ e /L/ estão circunscritas à

posição intervocálica nas palavras, não permitem uma sílaba precedente com rima
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ramificada, silabificam como hiato a sequência vogal + /i, u/, podem contribuir para

acentuação da vogal que precede /ñ/ e /L/ em palavras trissílabas, justificando a

interpretação dessa estrutura como uma sílaba pesada, além de serem sensíveis a

processos em coda. A nasal palatal, por exemplo, desencadeia a nasalização da vo-

gal átona precedente, podendo, ainda, elidir a consoante que engatilha a nasalização

assim como a coda /N/. Por fim /ñ/ e /L/, quando despalatalizadas em [nj] e [lj],

não são mais associadas à coda, atestando a relevância da natureza articulatória das

soantes palatais para engatilhar a ambissilabicidade durante a silabificação.

4.3.5 Templates silábicos conflitantes

Ao discutirmos a silabificação no pstp, verificamos uma vasta variação de

templates, pois há diferentes fenômenos sincrônicos nessa variedade, que não so-

mente têm a sílaba como domínio, como promovem ressilabificação. Em geral, foi

constatado que a tipologia silábica dessas variedades apresenta diferentes estruturas

possíveis e conflitantes, sendo este um resultado: (i) da criação de sílabas abertas

a partir de uma estrutura (C)VC ou (C)CV inicial, promovida por processos lexi-

cais de lenição e apagamentos e por fenômenos pós-lexicais em fronteira de palavra

como a ressilabificação de codas e o sândi vocálico que desfazem sequências CVC#V

e CV#V, respectivamente, gerando, em ambos os casos, sílabas CV e sequências

CV.CV; (ii) da produção de sílabas complexas em decorrência do ensurdecimento e

do apagamento vocálico de [i] e [u] em sílabas átonas e, ainda, (iii) da manutenção

de encontros consonantais CCV, modificando a sequência de segmentos licenciados

em tal estrutura em decorrência da lenição de /r/ em onset simples e complexos (cf.

seção 4.1.5). Essas possibilidades podem ser conferidas no quadro 57.
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Template Template
Palavra Original Resultante

Filme ["fië.mI] ∼ ["fiw.mI] CVC CV
Criança ["kRi.5̃.s5] ∼ ["ki.5̃.s5] CCV CV

σ Fraco ["fRa.kU] ∼ ["fKa.kU] CRV CKV
Abertas Mal ["maë] ∼ ["maw] CVC CVG

Senhor [s̃ı."ño] ∼ [s̃ı."jo] CVC.CV CV.GV
Fazer acontecer faze[Ra]contecer CVC.V CV.CV
matabala amarela mataba[la]marela CV.V CV
Lápis ["la.piS] ∼ ["lapS] CV.CVC CVCC

σ Dezenove [di.ze."nO.vI] ∼ [dze."nO.vI] CV.CV CCV
Complexas Estrada [iS."tRa.d5] ∼ ["StRa.d5] VC.CCV CCCV

Desporto [diS."poR.tU] ∼ ["dSpoR.tU] CVC CCCVC
Optar [o.pi."taR] ∼ [o."ptaR] CV CCVC

Quadro 57: Templates silábicos: resultados conflitantes.

Com base no estudo de Cristófaro Silva (2016), que aponta a relevância de

analisarmos os fenômenos da língua de maneira conjunta, e não apenas de forma

fragmentada, para a compreensão da sílaba, verificamos que o pstp apresentam

diferentes processos que modificam sílabas CCV ou CVC em estruturas CV ou

CVG. Esse é o caso dos apagamentos consonantais de coda e onset complexo e da

vocalização de /l/ e /ñ/, bem como de ressilabificações promovidas na fronteira

de palavra, como evidenciados na primeira metade do quadro 57. No entanto, o

percurso inverso também foi atestado, e, através de processos de ensurdecimento

e apagamento de vogais átonas, sílabas CV, VC ou CVC podem ser modificadas

para estruturas mais complexas, como, por exemplo, para CCCVC, CVCC, CCCV

e CVC, como exposto no quadro 57.

No pe, por exemplo, frequentes reduções e supressões vocálicas são reportadas

na literatura, sugerindo uma mudança potencial em direção à formação de sílabas

fechadas a partir de sílabas abertas, bem como rumo à criação de novos padrões,

como levantado por Miguel (2003) a partir de exemplos como chávena ["Savn5]. Já

Cristófaro-Silva (2016), por sua vez, assim como diversos outros autores (CALLOU,

1987; OLIVEIRA, 1997; HORA; PEDROSA; CARDOSO, 2010), fornecem indícios

de que, ao contrário do pe, a evolução do pb privilegia sílabas abertas a partir de

sílabas fechadas. Esse fato, no entanto, como nos mostra Cristófaro Silva (2016),
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seria apenas uma tendência geral, já que, em algumas variedades do pb, padrões

complexos como resultados de processos fonológicos já são observados.

As tendências observadas no pe e no pb sugerem que a promoção de sílabas

abertas ou, ao contrário, de sílabas complexas, são caminhos gramaticais possíveis

ao português. Esse fato estaria, portanto, de acordo com o comportamento do pstp.

Os altos índices de apagamentos de codas, especialmente de /r/ (cf. seção 5.3.1.1) e

de /l/ (cf. seção 5.3.2.1), assim como a recorrência de processos de lenição, como a

vocalização de /l/ em coda (cf. seção 5.3.2.2) e de /ñ/, ou mesmo a posteriorização

de /r/ (cf. seção 4.1.5) e o sândi (cf. seção 5.4), sugerem, por um lado, que a

prevalência de sílabas abertas CV ou CVG seja uma estratégia mais comumente

adotada nessas variedades.

Por outro lado, os fenômenos que justificam a busca por uma estrutura silábica

aberta, esbarram na possibilidade de produção de sílabas complexas, decorrentes,

sobretudo, do ensurdecimento e apagamento vocálicos. Naturalmente, é possível que

a presença de padrões silábicos complexos, no pstp seja reforçada pela presença do

pe no arquipélago. Dessa forma, é possível que a emergência de padrões silábicos

complexos esteja em consonância com a própria possibilidade gramatical oferecida

pela língua, respeitando, assim, restrições segmentais e suprassegmentais do sistema,

mas também seja reforçada pelo estatuto do pe em stp em detrimento às variedades

autóctones de fato faladas no arquipélago. Nas seções 6.2 e 6.3, após a análise

de diferentes processos fonológicos, essas questões serão discutidas tendo em vista

aspectos tipológicos e o contato linguístico.

4.3.6 Síntese

A sílaba, no pst e no pp, é formada, hierarquicamente, pelos seguintes cons-

tituintes: onset (O) e rima (R), a qual subdivide-se em núcleo (Nu) e coda (Co)

(SELKIRK, 1982; BLEVINS, 1995). Com base no corpus analisado, observamos

as seguintes estruturas nos dados analisados: V, VG, GV, CV, VC, CVG, CGV,

CVGC, CGVC, CVC, CVCC, CCV, CCVG, CCVC e CCVCC. A exemplo do pb

e do pe, os padrões silábicos do pst e do pp são diversos, havendo sílabas abertas

(terminadas com vogais e glides) e fechadas (terminadas com codas), sem onsets (V,
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VG, GV, VC), com onsets simples (CV, VGC, CVC, CVCC) ou complexos (CCV,

CCVG, CCVC e CCVCC). Esses templates são compostos por diferentes segmentos,

uma vez que a estrutura silábica possui restrições internas, além de estarem sujeitos

à variação.

Ao discutirmos a silabificação no pst e no pp, identificamos diferentes fenô-

menos que, se analisados em conjunto, trazem uma visão ampla e complexa sobre o

sistema silábico em foco. De fato, as variações que atingem a sílaba nas variedades

referidas, permitiram que observássemos a atuação de duas trajetórias gramaticais:

a prevalência de sílabas abertas fomentada por apagamentos e lenições, em que sí-

labas fechadas são produzidas como sílabas abertas, e a emergência de estruturas

complexas, promovida, sobretudo, pela ressilabificação de sibilantes e pelo apaga-

mento vocálico. Essas trajetórias refletem a dificuldade de propostas tradicionais em

explanar a variação observada no pst e no pp, tornando necessário abordar a ques-

tão por modelos que melhor acomodem a variação, e, assim, possam contemplar de

maneira mais efetiva a complexidade dos sistemas linguísticos. Por fim, assumindo

que os sistemas linguísticos estão em constante mudança, é possível verificar que, no

pst e no pp, esse fato é ainda reforçado pelo contato linguístico na região, e mesmo

pelas pressões exercidas pelo pe no uso vernacular de tais variedades. Assim, é pos-

sível, como hipótese, que forças extralinguísticas atuem em conjunto com o próprio

dinamismo gramatical do português para a emergência desses padrões silábicos.

4.4 O Acento

Considerando que a discussão em torno do acento no português é, além de

variada, complexa, visamos discutir apenas alguns aspectos gerais do acento no

pstp. A discussão será guiada, assim, tendo em vista pontos relacionados ao acento

que nos servirão para o exame dos processos fonológicos no capítulo 5. A análise

aqui tecida, portanto, não é exaustiva e, por focar somente em aspectos relevantes

para compreensão dos fenômenos fonológicos abarcados, não visa adentrar discussões

acerca da determinação fonológica ou lexical do acento. Sendo assim, apresentamos,

na seção 4.4.1, o sistema acentual geral do pstp tendo em vista sua distribuição
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lexical e silábica e expomos, em seguida, na seção 4.4.1.3, alguns de seus correlatos

fonéticos identificados nas variedades em evidência. Isso posto, discutimos o acento

secundário da seção 4.4.2.

4.4.1 O Acento Lexical

O acento lexical ou primário pode ser caracterizado como a maior proeminên-

cia silábica da palavra que, no caso da língua portuguesa, pode distinguir signifi-

cados. De fato, no português, o acento lexical, embora amplamente estudado, está

envolto de controvérsias. Câmara Jr. (1970), a esse respeito, afirma que o acento

lexical é delimitativo, distintivo e imprevisível, ocorrendo de modo livre. De forma

posterior a tal estudo, diferentes pesquisadores (MATEUS, 1982; BISOL 1992b,

MASSINI-CAGLIARI, 1992; LEE, 1994; WETZELS, 2003; ARAUJO, 2007; SAN-

DALO; ABAURRE, 2007; HERMANS; WETZELS, 2012; MAGALHÃES, 2017;

BENEVIDES, 2017, entre outros), buscando refutar tal hipótese de imprevisibili-

dade, têm se dedicado a explicar o acento primário em diferentes variedades do

português com base nas mais diversas teorias fonológicas.

No pstp o acento também possui caráter distintivo, como pode ser verificado

nos dados (82). Nos itens em (82) (a), por exemplo, cera se opõe fonologicamente à

será apenas porque o acento é, no primeiro caso paroxítono, e, no segundo, oxítono.

Em (82)(b), temos a contraposição de dúvida ["du.vi.d5], nome proparoxítono, e

duvida [du."vi.d5], um verbo paroxítono conjugado na 3ª pessoa do singular do

presente, exemplificando, mais uma vez, um caso de distinção fonológica - e mesmo

morfológica, visto que o acento altera a classe gramatical. Por fim, em (82)(c),

observamos que tal distinção pode, ainda, ser fonética, uma vez que, com o apa-

gamento do rótico (cf. seção 5.3.1.1), temos como output uma sequência silábica e

fonética idêntica, sendo distinta, na superfície, apenas pelo acento lexical.

(82) a. cera, será ["se.R5], [se."Ra]

b. dúvida, duvida ["du.vi.d5], [du."vi.d5]

c. casa, casar ["ka.za], [ka."za]

Demarcado o caráter distintivo do acento, foi observado, ainda, que, do mesmo
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modo que no pb e o pe, o acento lexical do pstp pode recair na antepenúltima,

penúltima ou última sílaba de verbos e não-verbos (cf. quadro 58).

Antepenúltima Pré-final Final
verbos [bR̃ı."ka.va.mUS] [bR̃ı."ka.mUS] [bR̃ı."keI

“
]

não-verbos ["du.vi.d5] [no."vE.l5] [ma.ke."ke]

Quadro 58: Acento Lexical - pstp.

Porém o acento primário não é, em geral, observado além da terceira sílaba ao

considerarmos palavras formadas por quatro ou mais sílabas, como indicado em 59.

Raros são os casos como técnica ["tE.ki.ni.k5], nos quais o acento é atribuído à

quarta sílaba.

N. de Sílabas Palavra Padrão
01 pé Oxítono

café Oxítono
02 casa Paroxítono

calulu Oxítono
03 escola Paroxítono

chávena Proparoxítono
computador Oxítono

04 catequeze Paroxítono
abóbora Proparoxítono
comunicação Oxítono

05 inteligente Paroxítono
energética Proparoxítono

Quadro 59: Acento Lexical: padrão proparoxítono, paroxítono e oxítono.

Dessa forma, o acento primário, no pstp, recai previsivelmente em uma das

três últimas sílabas da palavra. Isso posto, discutiremos, separadamente, sua atri-

buição em verbos (seção 4.4.1.1) e não-verbos (seção (9)), visto que, baseados na

literatura dedicada ao pb e pe, consideramos que a atribuição do acento lexical

pode ser interpretada como estabelecida a partir de regras distintas para as diferen-

tes classes gramaticais (WETZELS, 2006; MAGALHÃES, 2017).
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4.4.1.1 O Acento Lexical: verbos

Para os verbos, os três padrões de acento, final (oxítono), penúltimo (paroxí-

tono) ou antepenúltimo (proparoxítono), são observados na variedade de stp, sendo

previstos de acordo com o tempo e a forma verbal. No quadro 60, são apresentados

alguns exemplos de verbos oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos do pstp.

Posição Infinitivo Presente Presente Pretérito Futuro
1 e 2 p. pl

[fa."laR] — — [fa."leI
“
] [fa.la."ReI

“
]

Oxítona [vi."veR] — — [vi."vi] [vi.ve."ReI
“
]

[ka."iR] — — [ka."i] [ka.i."ReI
“
]

— ["fa.lU] [fa."la.mUS] [fa."la.v5] [fa.la."Re.mUS]
Paroxítona — ["vi.vU] [vi."ve.mUS] [vi."vi.5] [vi.ve."Re.mUS]

— ["ka.I
“
U] [ka."i.mUS] [ka."i.5] [ka.i."Re.mUS]

— — — [fa."la.va.mUS] [fa.la."Ri.a.mUS]
Proparoxítona — — — [vi."vi.a.mUS] [vi.ve."Ri.a.mUS]

— — — [ka."i.a.mUS] [ka.i."Ri.a.mUS]

Quadro 60: Acento Lexical em verbos no pstp.

Conforme Wetzels (2006) e Magalhães (2017), aspectos morfológicos interagem

com o acento lexical, e, por isso, é possível prever o acento dos verbos de acordo com

a sua composição morfológica. Dessa forma, notamos que, assim como postulado

por Wetzels (2006) para o pb, no pstp, o acento das formas do presente recai na

última vogal da raiz, como em falo ["fa.lU], ou, nos casos da 1ª e 2ª pessoa do plural,

na vogal temática, como em falamos [fa."la.mUS], ambas as formas resultando em

palavras paroxítonas.

Em verbos flexionados no pretérito, de outro modo, independentemente do

modo verbal, o acento é estabelecido na vogal temática, resultando em itens oxítonos,

como vivi [vi."vi], paroxítonos, como vivemos [vi."ve.mUS], e proparoxítonos, como

vivíamos [vi."vi.a.mUS]. Já em verbos flexionados no futuro, o acento recai no sufixo

que contém o aspecto temporal de futuro, o que pode gerar formas com acento

final, cairei [ka.i."ReI
“
], pré-final, cairemos [ka.i."Re.mUS], e antepenúltimo cairíamos

[ka.i."Ri.a.mUS].

Por fim, verbos no infinitivo serão sempre oxítonos: falar [fa."laR], viver
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[vi."veR] e cair [ka."iR]. Como discutido na seção 5.3.1.1, o rótico final, no pstp, é

frequentemente apagado em contexto de coda final de verbos e não-verbos. Quando

o processo de apagamento é implementado, notamos que a distinção fonética entre

algumas palavras é mantida, exclusivamente, pelo acento: casar [ka."z5] vs casa

["ka.z5]; amar [a."ma] x ama ["a.ma], dentre outros.

Em linhas gerais, notamos, assim, que a atribuição do acento, a princípio,

considera a informação lexical, sendo relevante não somente a categoria lexical, como

também a constituição morfológica dos verbos, pois conceitos relacionados à flexão

como tempo, modo e número, e/ou relacionados à formação interna da palavra

como raiz e vogal temática, tornam-se relevantes. Isso posto, na seção 4.4.1.2,

apresentamos a distribuição do acento em não-verbos, questionando a relevância do

léxico para essa categoria, bem como discutindo a relevância da fonologia.

4.4.1.2 O Acento Lexical: não-verbos

Nos verbos, embora o acento possa ser estabelecido em consonância com re-

gras morfofonológicas, para itens não-verbais não é possível empregarmos os mesmos

critérios - o que pode suscitar dúvidas, inicialmente, a respeito de sua natureza pu-

ramente lexical. Em não-verbos do pstp, o acento pode ser atribuído às seguintes sí-

labas: última (oxítona), penúltima (paroxítona) ou antepenúltima (proparoxítona),

de forma independente à vogal e ao número de sílabas, como pode ser verificado no

quadro 61.
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Posição Vogal 1 Sílaba 2 Sílabas + Sílabas
i ["mië] [ka."ki] [Za.va."li]
e ["sẽ] [be."be] [ma.ke."ke]
E ["pE] [ka."fE] [KO.da."pE]

Oxítona a ["pa] [le."gaë] ["ma.Ra.ku."Za]
O ["pO] ["lO.gU] [mi.ko."kO]
o ["sõ] ["ko.kU] [vu.a."doR]
u ["suë] [sa."fu] [ka.lu."lu]
i — ["liSU] [a."mi.g5]
e — ["seS.tU] [e.ti."ke.t5]
E — ["sER.tU] [iS."pER.tU]

Paroxítona a — ["ka.z5] [p̃ı."ta.dU]
O — ["kO.bR5] [kaR."tO.RI

“
U]

o — ["so.kU] [o.Ko."Ro.zU]
u — ["tu.dU] [ka."nu.dU]
i — — ["ti.mi.dU]
e — — ["Ze.ne.RU]
E — — ["tE.ki.ni.k5]

Proparoxítona a — — ["ma.si.mU]
O — — [a."bO.bu.R5]
o — — ["o.sa.mI]
u — — ["pu.bli.kU]

Quadro 61: Acento Lexical em não-verbos - pstp.

Ao associar o acento lexical, no pb e no pe, com estrutura silábica, diferentes

autores pontuam que o acento, normalmente, é paroxítono em palavras findas por

vogais, ao passo que, se a sílaba final é composta por uma coda /N, l, r, S/, esta

pode receber o acento principal (cf. BISOL, 1994; WETZELS, 2006; HERMANS;

WETZELS, 2012; MAGALHÃES, 2017). Os dados em (83), do pstp, contrastando

palavras cuja sílaba final pode ser CV ou CVC, estão de acordo com tal predição, e

sugerem que o mesmo paradigma possa ser verificado nas variedades de stp.

(83) a. casa, casal ["ka.z5], [ka."zaë]

b. poste, postar ["pOS.tI], [poS."taR]

c. belo, Belém ["bE.lU], [be."lẽ]

De outro modo, caso a penúltima ou antepenúltima sílabas contenham uma

coda, estas que, preferencialmente, recebem o acento, posto que se tornam sílabas

com rima pesada e o acento, no português e conforme a perspectiva métrica, não
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somente considera o peso silábico, como não pula a sílaba antepenúltima pesada.

Novamente, as palavras em (84) são exemplos de itens do pstp que estão adequados

a essa regra.

(84) a. canto ["k5̃.tU]

b. carta ["kaR.t5]

c. caldo ["kaë.dU]

d. inferno [̃ı."fER.nU]

e. fósforo ["fOS.fu.RU]

O acento, dessa forma, poderia ser associado à estrutura silábica da palavra:

o peso silábico, estabelecido pela ramificação da rima, condicionaria a atribuição do

acento lexical (cf. BISOL, 1994; WETZELS, 2006; MAGALHÃES, 2017). Portanto,

sílabas pesadas que se localizam nas três últimas posições da palavra atrairiam o

acento e, na ausência de sílabas pesadas, o acento recairia na antepenúltima sílaba,

sendo o padrão paroxítono a forma mais comum e o paradigma por excelência no

português (BISOL, 1994; LEE, 1994; COLLISCHONN, 1999; HERMANS; WET-

ZELS, 2012).

O problema dessa interpretação, seja para o pb e pe, seja para as variedades

de stp, está na quantidade considerável de palavras acentuadas, aparentemente, de

modo independente ao peso silábico e, algumas vezes, de forma autônoma a uma

antepenúltima ou última sílaba fechadas por coda. No quadro 62, por exemplo,

atestamos a existência de proparoxítonas e oxítonas mesmo quando o peso silábico

é o mesmo para todas as sílabas, pois todas são leves. Nesses casos, a regra de-

fault esperada seria a implementação do acento paroxítono na penúltima sílaba.

Já no quadro 63, temos a situação inversa, isto é, o acento é atribuído de forma

independente à sílaba fechada por coda, recaindo, assim, na sílaba leve a despeito

de a palavra conter uma sílaba pesada. Nesses quadros, a sílaba acentuada está

sublinhada.
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Sílaba 1 Sílaba 2 Sílaba 3
Médico ["mE.di.kU] CV CV CV
Ossame ["o.sa.mI] V CV CV
Maquequê [ma.ke."ke] CV CV CV
Calulu [ka.lu."lu] CV CV CV
Café [ka."fE] CV CV CV

Quadro 62: Peso Silábico: proparoxítonas e oxítonas compostas por sílabas leves.

Sílaba 1 Sílaba 2 Sílaba 3 Sílaba 4
Sundi [sũ."di] CVC CV — —
Enforcado [ẽ.foR."ka.dU] VC CVC CV CV
Açúcar [a."su.kaR] V CV CVC —
Potável [po."ta.veë] CV CV CVC —

Quadro 63: Peso Silábico: atribuição de acento de modo independente ao peso
silábico.

Com base na teoria métrica, Bisol (1994) recorre à extremetricidade para ex-

plicar proparoxítonas não previstas pela regra de peso silábico. Conforme a autora,

todas as palavras proparoxítonas têm sílaba final extramétrica, isto é, a sílaba é

invisível à aplicação da regra de acento. O mesmo é aplicado a palavras paroxítonas

com a última sílaba pesada, como potável [po."ta.veë], porém, nesse caso, o ele-

mento extramétrico seria a lateral em coda. No que diz respeito às oxítonas, Bisol

(1994) afirma a existência de uma consoante final subjacente que tornaria a última

sílaba pesada e se manifestaria em itens derivados: caluluzinho [ka.lu.lu."z̃ı.ñU].

As regras estabelecidas por Bisol (1994) não parecem adequadas aos dados do

pstp, uma vez que as inúmeras exceções explanadas de maneira ad hoc pela extra-

metricidade e pela existência de uma consoante subjacente, enfraquecem as genera-

lizações realizadas pela teoria. Dessa forma, é possível que a estrutura silábica não

seja o único fator considerado para a atribuição do acento nas macrovariedades de

stp. Ademais, a interpretação que associa o acento à estrutura silábica é delineada

a partir do pressuposto de que o padrão proparoxítono é marcado na língua, pouco

usual e/ou natural aos seus falantes.
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A literatura, de modo geral, considera proparoxítonas exceções à regra de

acento, indicando, ora sua rejeição e/ou readequação por parte dos falantes (LEE,

2004), ora ressaltando a importância das pressões da gramática normativa para a

manutenção de tal padrão. De fato, as proparoxítonas são, comumente, desconsi-

deradas e/ou rejeitadas nas análises sob a alegação de que processos de reduções

segmentais e silábicas, supostamente, reforçariam o padrão paroxítono da língua

portuguesa (ARAUJO et al., 2007). Na variedade de stp, por exemplo, palavras

formadas por sílabas átonas finais fechadas em coda, no geral, sofrem apagamento

segmental, como indicado em (85).

(85) a. nuvem ["nu.vẽ] ∼ ["nu.vI]

b. potável [po."ta.veë] ∼ [po."ta.vI]

c. líder ["li.deR] ∼ ["li.de]

Supondo que o pstp seja uma variedade sensível ao peso silábico, notamos

que itens como aqueles em (85) fogem à regra. Embora o esperado seja que a última

sílaba, por conter uma coda e, portanto, uma rima pesada, atraia o acento, verifi-

camos que, durante a atribuição deste, o peso silábico é ignorado e a proeminência

lexical é atribuída à primeira sílaba. Dentro de uma perspectiva que pressuponha

o padrão paroxítono como o paradigma acentual do português, as exceções em (85)

poderiam ser analisadas como uma regulamentação da regra do acento mediante o

apagamento da coda que, quando implementado, tem como resultado estruturas do

tipo CV, justificando o acento paroxítono: ["nu.vI] (s w), [po."ta.veI] (s w) e ["li.de]

(s w).32

Avaliando o apagamento das codas /l/ e /S/, no pst e no pp, Balduino, Vieira

e Freitas (2020) demonstram que o fenômeno é mais frequente em átonas, tendendo

a coda ser preservada em sílabas tônicas, como indicado na tabela 4.12.

32 S - strong ; W - week.
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Tabela 4.12: Apagamento de /l/ e /S/ em coda: sílabas átonas e tônicas (BAL-
DUINO; VIEIRA; FREITAS, 2020).

Variedade Tônica Átona
/l/ pst 17,4% 42,5%

pp 13,8% 34,6%
/S/ pst 13,9% 36%

pp 6,6% 22,1%

Os achados de Balduino, Vieira e Freitas (2020) são confirmados, também,

nos resultados da análise dos dados de fala elicitada avaliados nesta tese, em que

o apagamento de /l/ é significativamente maior em átonas (25%) em relação a

tônicas (55%) (cf. seção 5.3). A recorrência de tais resultados, em dois corpora

distintos, aponta para o fato de que a sensibilidade ao peso silábico pode ser um

recurso utilizado para atribuição do acento, pois a coda, e, portanto, a sílaba pesada,

tende a ser mantida em posição tônica perante o apagamento, processo que promove

reestruturação de sílabas CVC em CV. Todavia, é preciso ressaltar que tal predição

é observada, no pst e no pp, em itens nominais compostos por /l, S/ em coda,

visto que o rótico apresenta um comportamento distinto, especialmente em itens

verbais.33

Para Lee (2004), exemplos como os dados em (85) são examinados em relação

à formação do pé, de modo que a síncope ocorreria para ajustar a palavra ao acento

não marcado do português, isto é, ao padrão paroxítono. Conforme o autor, a sí-

laba pesada, precedida da sílaba tônica leve, perde a consoante em coda de modo

a tornar a sílaba leve, sem ramificação na rima. Por isso, o apagamento da coda

final, denominado por Lee (2004) como brevis brevians, ou encurtamento iâmbico,

reestruturaria o pé (s w) em (w w), evitando, assim o troqueu silábico, visto que,

para o autor, o acento é atribuído a partir de um iambo (w s). Ainda dentro dessa

perspectiva, a elisão de postônicas não finais e finais seria outra adequação à regra do

acento discutida pelo autor e também observada nos dados do pstp, como indicado

em (86). Nesses dados, para manter o padrão paroxítono, observa-se o apagamento

33 Como evidenciado por Balduino, Vieira e Freitas (2020) e reforçado em nossos dados (cf. seção 5.3), o rótico em

coda, por ser observado majoritariamente em itens verbais, tem o apagamento, percentualmente, mais expressivo

em sílabas tônicas. No entanto, estatisticamente, a tonicidade não configura uma variável relevante - distintamente

do que ocorre quando avaliados os apagamentos de /l/ e de /S/.
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de sílabas inteiras, ou mesmo de partes desta seguida pela ressilabificação dos ele-

mentos segmentais flutuantes, de modo que o resultado configure um output (s w),

caracterizado pela presença do acento paroxítono.

(86) a. abóbora [a."bO.bu.R5] ∼ [a."bO.b5]

b. fósforo ["fOS.fu.RU] ∼ ["fOS.fU]

c. cérebro ["sE.Ri.bU] ∼ ["sE.bU]

Os apagamentos em (85) e (86), identificados no pstp, não podem ser justi-

ficados, exclusivamente, como uma tentativa de adequação a um padrão acentual

pré-estabelecido. Além de o contexto fônico permitir reestruturações silábicas reali-

zadas (cf. ARAUJO et al., 2007), a síncope de segmentos e sílabas não é exclusiva a

sílabas átonas fechadas por coda ou formadas por glides, tampouco a palavras que

não se adequam ao padrão paroxítono, como indicado em (87).

(87) a. mulher [mu."LER] ∼ [mu."LE]

b. anzol [5̃."zOë] ∼ [5̃."zOw] ∼ [5̃."zO]

c. porta ["pOR.t5] ∼ ["pO.t5]

Conforme exposto nos exemplos em (87), o apagamento de coda também ocorre

em sílabas que estão de acordo com as regras de atribuição do acento segundo a

perspectiva métrica: em itens como mulher [mu."LE], mesmo o acento da palavra

sendo explanado pelo ramificação da rima da última sílaba <lher>, tal estrutura

é desfeita através da síncope do rótico. Ademais, o apagamento pode, ainda, no

pstp, promover o efeito contrário, isto é, transformar uma estrutura ótima em um

output “problemático” para implementação da regra, como indicado em (87)(b),

cuja síncope da coda gera a estrutura VC. "CV, com o acento na última sílaba a

despeito de a penúltima ser uma sílaba pesada. Isto é, se a síncope fosse motivada,

unicamente, como uma adequação à atribuição do acento ao peso silábico, tais

apagamentos, enquanto processos lexicais, deveriam ser evitados.

O apagamento, nesse sentido, parece estar mais relacionado à natureza de coda

que subjaz os segmentos licenciados nesse constituinte (cf. seções 5.2, 5.3 e 6.2), do

que, exclusivamente, a uma adequação ao acento. É possível, assim, que, conforme
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indicado por Cantoni (2013) para o pb, a variedade de stp apresente a sensibilidade

silábica como uma tendência do sistema fonológico, não, necessariamente, como o

algoritmo regulador principal do acento primário. O peso silábico, no pstp, é, assim,

um fator relevante para atribuição do acento, porém, apagamentos segmentais e

silábicos, especialmente o apagamento em coda, que transforma sílabas pesadas em

leves, nem sempre está relacionado, imediatamente, a esse fator.

Na literatura, em relação às palavras oxítonas, o étimo é, recorrentemente,

retomado como um recurso argumentativo, sendo ressaltado o fato das oxítonas

constituírem empréstimos da língua portuguesa, especialmente de étimo francês, in-

dígena e africano. Hermans e Wetzels (2012), por exemplo, afirmam que “a maior

parte das palavras desse tipo [oxítonas] são empréstimos de outras línguas, principal-

mente de línguas indígenas brasileiras, mas também de línguas africanas, do inglês,

do francês e outras ” (HERMANS; WETZELS, 2012, p. 97, tradução nossa).34 Si-

milarmente, Magalhães (2017) indica que “A maioria das palavras com acento em

uma sílaba aberta final são empréstimos de outras línguas românicas, especialmente

do francês, do inglês, de línguas africanas trazidas para o Brasil durante a época co-

lonial, bem como de línguas indígenas, especialmente o tupi” (MAGALHÃES, 2017,

p. 133, tradução nossa).35

A princípio, embora o contato entre o português e outras línguas, como o fran-

cês, e as diferentes línguas indígenas e africanas (AGOSTINHO; ARAUJO, 2007),

possa explicar a entrada de algumas palavras oxítonas na língua, isso não anula o

fato de que as oxítonas são também um padrão produtivo no português, afinal, é

comum que, durante empréstimos, os falantes interpretem a estrutura de qualquer

segunda língua conforme a estrutura de sua língua materna (PARADIS, 1996). Fo-

cando nos possíveis empréstimos lexicais do pstp, a presença de oxítonas, formadas

por sílabas abertas, é observada em itens relacionados à culinária (calulu), à to-

ponímia (Lembá; Caué) (BALDUINO; ARAUJO; AGOSTINHO, 2021), à flora

34 “Most words of this type are borrowed from other languages, mostly indigenous Brazilian languages, but also

African languages, English, French, and others.” (HERMANS; WETZELS, 2012, p. 97)
35 “Most words with stress on a final open syllable are borrowed from other romance languages, especially French,

from English, from African languages brought into Brazil during colonial times, as well as from indigenous languages,

especially Tupí.” (MAGALHÃES, 2017, p. 133).
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(maquequê; grigô) e à fauna (tomé-gagá; tatô) (cf. ARAUJO, 2021), os quais

são provenientes, comumente, das línguas autóctones faladas em stp.

De acordo com Araujo (2021) e Balduino, Araujo e Agostinho (2021), isso

demonstra que, apesar de o uso da língua portuguesa estar sendo, cada vez mais,

expandido em território santomense, as línguas locais se fazem presentes na nomea-

ção de acidentes geográficos, fauna e flora. Para Araujo (2021), o contato linguístico

demarca a emergência de uma variedade de português com influências lexicais úni-

cas, indicando que, apesar da expansão e dominância da língua portuguesa no país,

o contato está presente. Todavia, mesmo que tais itens tenham étimo reconheci-

damente não-português, essa característica nem sempre pode ser recuperada pelo

falante, a não ser que (i) este seja bilíngue, o que já não corresponde à realidade

de grande parte dos indivíduos de stp, ou (ii) tenham acesso a essa informação

por meio da escolarização ou mesmo pelo convívio com falantes bilíngues que expli-

citem, de alguma forma, o sentido semântico do item em evidência. Desse modo,

o desconhecimento e o desuso do código linguístico utilizado para a formação dos

topônimos, ou palavras da fauna e flora de stp, contribuem para seu esvaziamento

semântico, podendo deixar as lexias pouco transparentes aos falantes monolíngues

de português do arquipélago (BALDUINO; ARAUJO, 2020).

Somando-se ao fato de que a compreensão do étimo de empréstimos nem sem-

pre seja transparente aos habitantes do arquipélago, é preciso considerar que, como

quaisquer empréstimos, durante o processo de nativização, as palavras “recém” in-

corporadas ao português estão sujeitas a reanálises estruturais e semânticas e/ou

decodificações. Logo, se palavras oxítonas, compostas por sílabas abertas CV, fos-

sem um padrão excepcional ou marcado do português, seria esperado que, durante

a nativização, guiada por restrições fonológicas próprias à língua portuguesa, esse

acento fosse regulado ao padrão paroxítono. Não é isso o que ocorre na entrada de

empréstimos, franceses, indígenas ou africanos, quer para o pb, quer para o pstp, o

que nos permite questionar se, de fato, estamos diante de exceções quanto ao padrão

oxítono da língua.36

36 Compreendemos que topônimos, antropônimos, fitônimos (flora) e zoônimos (fauna) são unidades lexicais

como as demais, no que tange ao cumprimento de regras fonológicas da língua. No entanto, antropônimos e
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Além do mais, é preciso considerar que, para processos de formação de palavras

do pstp, como a redução de antropônimos, ou hipocorísticos, tendo em vista a

criação de apelidos, o resultado é, muitas vezes, palavras oxítonas findas em sílabas

CV como em (88).

(88) a. Emi [e."mi], para Ermelinda

b. Nini [ni."ni], para Knudy

c. Manu [ma."nu], para Manuela

d. Lulu [lu."lu], para Luis

e. Mané [ma."nE], para Manuel

f. Celé [se."lE] ∼ [sE."lE], para Celestino

Em (88), a formação de antropônimos oxítonos, muitas vezes: (i) provém de

um nome próprio originalmente paroxítono, como em (88) (a-c) e (88) (f); ou (ii)

é formado a partir de um item oxítono originalmente composto por uma sílaba

CVC, como em (88) (d-e), configurando, em ambos os casos, a alteração de um

output supostamente menos marcado, para um mais marcado - isso se considerar-

mos a existência de uma regra fonológica categórica de atribuição do acento que

seja regulamentada pelo peso silábico e cuja forma default seja paroxítona. Ora,

se processos de formação de palavras, como o especificado em (88), é produtivo,

no pstp, e traz, como resultado, palavras oxítonas, modificando, algumas vezes,

paroxítonas em oxítonas, talvez a atribuição do acento em sílabas leves finais não

seja uma exceção.37

topônimos, por serem nomes próprios, embora obedeçam às mesmas regras fonológicas que os nomes comuns,

não possuem o mesmo significado lexical que outras palavras da língua, sobressaindo-se, nesse caso, seu valor

referencial. Assim sendo, antropônimos e topônimos estão fortemente ligados aos entes que designam, além de

estarem intrinsecamente relacionados à tradição, cultura e, no caso dos topônimos, geografia locais (ULMANN,

1977). Balduino e Araujo (2020), a esse respeito, pontuam que a toponímia santomense é um reflexo linguístico da

história de stp, sendo formada por topônimos em língua portuguesa, em línguas autóctones e africanas continentais

e, mesmo, por intersecções linguísticas de elementos de ambas as naturezas. Para os autores, a toponímia de stp

é espelho da realidade multilinguística do país, transparecendo práticas de nomeação do mundo e de relações de

poder.
37 Comportamento semelhante é observado ao avaliarmos substantivos que sofrem truncamento em outras varieda-

des, como o pb. Itens como apê, para apartamento, e deprê, para deprimido, entre outras, são também possíveis

(SCHER; JUNIOR, 2021).
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Ainda que a variedade de stp tenha herdado estruturas com acento lexicali-

zado, além de uma tendência à sensibilidade do peso silábico, como discutido diante

de alguns processos do pst e do pp, a emergência de tal variedade também rece-

beu a contribuição de inúmeras outras línguas. Em São Tomé e Príncipe, além da

presença bantu, edo, e de outras línguas africanas continentais, o pstp emergiu e é

falada em contato com o santome, o lung’Ie e o angolar, línguas nas quais, em geral,

o acento também pode ser final, pré-final ou na antepenúltima sílaba.

Mais especificadamente, no caso do lung’Ie, Agostinho e Hyman (2021) de-

monstram que esta língua produziu um resultado único decorrente do contato entre

dois sistemas prosódicos distintos presentes na crioulização: acento e tom. Conforme

os autores, o lung’Ie apresenta um tom alto (H) subjacente, o qual é cumulativo,

porém não obrigatório. Porém, além disso, o lung’Ie tem, também, propriedades de

sistemas acentuais, como o fato de possuir apenas uma sílaba pesada por palavra,

sendo esta a sílaba que recebe o tom H. Notamos aqui que, mesmo sendo o lung’Ie

uma língua de sistema tonal, o peso silábico parece ser relevante, o que é demons-

trado pelo fato de que 86% das sílabas pesadas em lung’Ie, que portam um tom H,

são de origem portuguesa (AGOSTINHO; HYMAN, 2021, p. 10).

Sabendo que o português é uma das línguas que contribuiu com a formação do

lung’Ie (via Protocrioulo do Golfo da Guiné pgg), a relevância do peso silábico para

a atribuição do tom não somente torna-se evidente, como também nos faz pensar

que o peso silábico é, também, uma característica da fonologia do pstp. Esse

fato é demonstrado, inclusive, diante de alguns processos de tal variedade, como o

apagamento de sílabas pesadas finais desacentuadas, assim como pelo favorecimento

de apagamentos de coda em sílabas átonas, discutidos ao longo desta seção. No

entanto, ainda assim, este não é o único fator considerado na atribuição do acento,

uma vez que outros padrões são produtivos e estabelecidos de forma autônoma à

estrutura silábica. Logo, o acento pode ser assentado, em sílabas leves ou não, nas

posições finais, pré-finais ou na antepenúltima sílaba.

Considerando, em suma, a existência de palavras proparoxítonas, paroxítonas

e oxítonas no corpus investigado, atestamos os três padrões como recorrentes, pro-

dutivos e característicos ao pstp. Aparentemente, em relação ao acento, não parece
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que estamos diante de apenas um fator preditor. De fato, perante um fenômeno

tão complexo quanto o acento, explicações determinísticas não conseguem explanar,

de maneira satisfatória, sua atribuição. Não pretendemos definir, nesta tese, se o

acento é fonologicamente determinado ou lexicalmente especificado em tais varieda-

des, porém, ressaltamos que não há evidências que apontem ser a estrutura silábica

o único fator atuando em sua atribuição - embora esse fator não deva ser desconside-

rado -, ou mesmo, também não temos argumentos para afirmar a existência de uma

atribuição métrica do acento. Com base em trabalhos como Mateus (1983), Lee

(1997), Araujo et al., (2007), Cantoni (2013) e Benevides (2017), destacamos, por

fim, a importância de avaliar o acento tendo em vista a estrutura morfológica dos

itens lexicais e os efeitos de frequência de ocorrência dos padrões aqui levantados,

não descartando, de antemão, os padrões proparoxítono e oxítono como legítimos

e produtivos no pstp, ou interpretando-os, meramente, como exceções decorrentes

de empréstimos.

4.4.1.3 Duração e acento lexical

No que diz respeito aos aspectos fonéticos associados ao acento, este é nor-

malmente caracterizado, em línguas acentuais, como uma saliência fônica que pode

apresentar os seguintes correlatos físicos: duração, intensidade e frequência fun-

damental (MASSINI-CAGLIARI, 1992; FERREIRA-NETTO, 2007; CISZEWSKI,

2012). Tais correlatos atuam, na percepção de acento, de modos diferentes a de-

pender da língua. No inglês, por exemplo, enquanto a frequência fundamental é

a principal pista acústica da saliência silábica, a duração vocálica corresponde ao

correlato mais fraco (cf. LIBERMAN, 1960; CISZEWSKI, 2012). Para o pb, de

modo contrário, Massini-Cagliari (1992) conclui que a duração da sílaba tônica é

o principal correlato fonético. Ou seja, o tempo de articulação dos segmentos da

sílaba tônica sobressai-se das demais e, por consequência, aumenta sua intensidade,

tornado-a mais saliente.

Para o pstp, embora não seja possível avaliarmos, nesta tese, os correlatos

de intensidade e frequência fundamental, verificamos, mediante a análise acústica

de 3.406 ocorrências de 223 palavras, que as vogais em sílabas tônicas são mais
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longas em relação às vogais de sílabas átonas, fato que culmina no alongamento

silábico. Isso é demonstrado na figura 4.30, em que o alongamento de [i] em relação às

demais vogais da palavra comida [ko."mi.d5] é observado, assim como o alongamento

da sílaba CV <mi> em relação à sílaba CV <da>. O mesmo é observado na

proparoxítona dívida ["di.vi.da], em que <di> é alongado em relação à <vi> e

<da>.

Figura 4.30: Duração e intensidade da sílaba tônica de comida [ko."mi.d5] - pp.
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Figura 4.31: Duração e intensidade da sílaba tônica de dívida ["di.vi.da] - pst.

A maior duração da vogal tônica, em relação às vogais átonas, fica ainda mais

evidente no gráfico da figura 4.32, cuja duração média das vogais tônicas é con-

traposta à duração média das vogais átonas, compreendendo os seguintes grupos:

átonas finais (AF); postônicas (POS); pretônica 1 (PT1); pretônica 2 (PT2) e pretô-

nica 3 (PT3).38 Nesse gráfico, a duração das sílabas tônicas (217 ms) é, em média,

maior em contraposição ao grupo de sílabas átonas. Já em relação ao grupo de

sílabas átonas, as pretônicas (152 ms) são mais alongadas que postônicas (112 ms)

e átonas finais (125 ms), sendo as postônicas o grupo silábico com menor duração

no pstp.

38 No grupo de sílabas pretônicas, notamos que as notações numéricas equivalem à posição da sílaba na palavra.

Logo, PT1 equivale à primeira ou única sílaba pretônica de uma palavra; PT2 à segunda sílaba pretônica e PT3 à

terceira sílaba pretônica em palavras formadas por quatro ou mais sílabas.
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Tonicidade

217

152
141

163.5

112

125

Tônica Pretônica 1 Pretônica 2 Pretônica 3 Postônica Átona Final

Figura 4.32: Duração silábica média de acordo com a posição acentual - pstp.

Esses resultados são confirmados no boxplot na figura 4.33, em que notamos,

a partir das caixas, os valores equivalentes ao primeiro e terceiro quartis da duração

de sílabas tônicas e átonas. Cada caixa possui, também, uma linha vertical que se

estende do valor mínimo na porção inferior, até o valor máximo na parte superior,

mostrando a dispersão dos dados, inclusive os valores atípicos, denominados outliers,

os quais são representados pelo pontos em preto após as extremidades das linhas

verticais. Nesse gráfico, é possível verificar que enquanto a tonicidade apresenta

semelhanças de valores mínimos da duração, os valores máximos de sílabas tônicas,

pretônicas 1, 2, 3, postônicas e átonas finais são distintas: sílabas tônicas possuem

maior duração em milissegundos, seguidas pelas sílabas pretônicas, átonas finais e

postônicas.
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Figura 4.33: Gráfico da duração média silábica: Pretônica 1, 2, 3 e 4; Postônica e
Átona Final - pstp.

Ainda na figura 4.33, é evidenciado que a média (ponto vermelho) e a mediana

(reta dentro da caixa), para cada categoria analisada, não são muito distintas, isto

é, ambas as medidas observadas para a duração em milissegundos de sílabas tônicas

são similares. O mesmo ocorre com a média e a mediana de pretônicas (seja 1, 2,

3), postônicas e átonas finais. Porém, ao compararmos tais medidas contrapondo

os distintos grupos, confirmamos a maior duração das sílabas tônicas em relação às

demais, visto que a média e mediana de tônicas é expressamente maior em relação

às mesmas medidas das sílabas átonas. Por fim, visualizamos, também na figura

4.33, a distribuição e valores discrepantes dos dados - sendo a recorrência de outliers

mais comum nos dados de sílabas tônicas, pretônicas 1 e átonas finais.

Isso posto, ainda tendo em vista a análise dos dados, notamos que a tonici-

dade, embora nosso foco, não é o único componente atuando na duração silábica no

pstp, sendo sílabas abertas (V, CV, CCV, CVV, CCVV), em geral, menos longas

em relação às sílabas fechadas (VC, CVC, CCVC, CVCC, CVVC, CCVCC), como

indicado na figura 4.34. Isso é notável não somente pelos valores centrais da duração

de sílabas abertas (178 ms) e fechadas (257 ms), mas também pela contraposição

dos valores máximos, maiores em sílabas fechadas.
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Figura 4.34: Gráfico da duração média silábica considerando sílabas abertas e
fechadas - pstp.

Analisando separadamente a duração de sílabas abertas e fechadas, apresenta-

mos, nas figuras 4.35 e 4.36, a duração média em milissegundos para cada template

considerado. Focando, no gráfico em 4.35, nas sílabas abertas (V, CV, CVV, CCV,

CCVV), a estrutura com maior duração média foram as sílabas que apresentavam

núcleos complexos com glide CVV (259 ms) e CCVV (235 ms), seguidas por CCV

(174 ms), CV (149 ms) e V (75 ms).

V CV CVV CCV CCVV

75

149

259

174

235

Figura 4.35: Duração de sílabas abertas - pstp.

Em relação às sílabas fechadas, na figura em 4.36, as maiores durações foram

atribuídas aos templates CCVC (311 ms), CVCC (272.5 ms), CVVC (262 ms),

CVC (218 ms) e VC (140.5 ms). A contraposição desses valores com a duração

das sílabas abertas sugere que, apesar de o onset contribuir com a duração total da

sílaba do pstp, o núcleo e a coda são os constituintes que tornam a sílaba mais longa

nessas variedades. As sílabas mais longas, desse modo, são formadas por vogal +
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semivogal (CVV ou CCVV), no caso de sílabas abertas, ou por vogal + coda (VC,

CVC, CCVC), vogal + semivogal + coda (CVVC), ou mesmo por vogal + coda

ramificada (CVCC), em sílabas fechadas.

VC CVC CVCC CVVC CCVC

140.5

218

272.5
262

311

Figura 4.36: Duração de sílabas fechadas - pstp.

Por fim, além da tonicidade e da posição silábica, a qualidade vocálica, durante

a inspeção geral dos dados, também revelou-se como fator potencial para interferir

na duração da sílaba. No gráfico da figura 4.37, é perceptível que, com exceção dos

ditongos, naturalmente alongados por serem compostos por duas vogais, a qualidade

vocálica pode, também, interferir na duração da sílaba (ver seção 4.2.1). Em geral,

sílabas contendo vogais média-baixas tendem a ser mais longas: [O] e [E]. Estas são

seguidas por vogais médias [o] e [e]; por [a] e, finalmente, pelas vogais altas [u] e [i]

- fato explicado pela própria duração das vogais como discutido na seção 4.2.1.39

39 Os valores em milissegundos em ordem decrescente são: [O] - 234 ms; [E] - 222 ms; [e] - 172 ms; [a] - 160 ms; [o]

- 182 ms; [u] - 136 ms e [i] - 159 ms.
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Figura 4.37: Gráfico da duração silábica considerando a qualidade vocálica - pstp.

A duração silábica, mesmo sendo um correlato acústico potencial para o acento

lexical, como demonstrado pela inspeção geral dos dados, deve ser examinada con-

siderando múltiplos fatores, como, por exemplo, a estrutura silábica e a qualidade

vocálica. Assim sendo, para a análise da duração vocálica, em relação ao acento le-

xical, utilizamos 3.406 dados, abarcando ocorrências do pst (1.963) e do pp (1.443).

Com base em um modelo de regressão linear com efeitos mistos, elegemos a duração

da vogal como variável resposta. Tonicidade (tônico, PT1, PT2, PT3, postônico,

átono final), estrutura silábica (V, CV, VC, CVC, CCV, CVV, CCVV, CVVC,

CVCC, CCVC, CCVCC), qualidade vocálica ([i, e, E, a, O, o, u]), variedade (pst e

pp), sexo (feminino e masculino), informante e item lexical foram avaliadas como

variáveis previsoras. Os resultados podem ser conferidos na tabela 4.13 (p > 0.001),

em que os coeficientes são dados na mesma unidade que a variável resposta, nesse

caso em milisegundos (ms).
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Tabela 4.13: Acento primário - pstp: duração silábica e tonicidade.
Variável Fatores Média (ms) Coeficientes

ccvcc 336 120.5
ccvc 311 80
cvcc 272.5 25
cvvc 262 15
ccvv 235 11

Sílaba cvv 259 9
cvc 218 -2
ccv 174 -23
cv 149 -44
vc 172 -65
v 75 -126

tônica 216 49
pretônica 1 152 14

Tonicidade pretônica 3 163 9
pretônica 2 141 -2
átona final 125 -17
postônica 111.5 -30

O 234 17
E 222 11

Qualidade DIT 244 9
Vocálica a 160 1.5

o 182 1
e 172 0.3
u 136 -18
i 159 -22

Variedade pst 186 22.5
pp 148 - 22.5

(N = 3.406; R2: 0.66; Resíduos: 38.615)

O modelo estimou como significativos para a duração silábica as seguintes

variáveis previsoras: estrutura silábica, tonicidade, qualidade vocálica e variedade.

Confirmamos, assim, que, no pst e no pp, há relação entre duração e acento lexical,

sendo a sílaba tônica o fator que mais favoreceu o alongamento vocálico (coeficiente:

48.618). Já para as átonas, notamos que a duração silábica é menor - com exceção

da sílaba pretônica 1 e 3, que também apresentam, de acordo com o modelo, uma

maior duração da sílaba.

No modelo reportado na tabela 4.13, outro ponto que chama atenção é a

distinção entre as variedades: no pst a duração silábica é maior (coeficiente: 22.5),

ao passo que o pp esta é menor (coeficiente: -22.5). Além disso, houve uma interação

entre variedade e tonicidade expressa na tabela 4.14.
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Tabela 4.14: Cruzamento das variáveis: Tonicidade e Variedade - pstp.

Contexto pst pp

Silábico ms ms

Tônico 244 179.5
Pretônico 1 166 132
Pretônico 2 148 133
Pretônico 3 174 153
Postônico 122 99
Átono Final 130 116

Como indicado nos dados da tabela, a duração da sílaba é consistentemente maior

para o pst do que para o pp em qualquer uma das posições de tonicidade exami-

nadas, demarcando, assim, uma distinção fonética em relação às duas variedades.40

Todavia, apesar dessa diferença, ao analisarmos, individualmente, o pst e o pp, a

tonicidade mantém-se como variável significativa para explanar a duração da sílaba.

Tal resultado é reportado nas tabelas 4.15 e 4.16 (p > 0.001), pelas quais verifica-

mos que, em ambas variedades, as tônicas possuem maior duração silábica, sendo

seguidas por pretônicas (1, 2, 3), átona final e postônica.

Tabela 4.15: Acento primário no pst: duração vocálica e tonicidade.

Variável Fatores Média (ms) Coeficientes

tônica 244 63.5
pretônica 1 166 12.5
pretônica 3 174 1

Tonicidade pretônica 4 169 -6
pretônica 2 148 -11
átona final 130.5 -27
postônica 122 -39

(N = 1.963; R2: 0.69; Resíduos: 42.448)

A análise acústica da duração silábica nos permite concluir, portanto, que sí-

labas tônicas não são somente alongadas em relação à duração de sílabas pretônica,

postônica medial e átona final, como também é possível verificar que a maior dura-

ção desses segmentos obedece a um contínuo: tônica > pretônica > átona final >

postônica medial. O exame dos dados, como demonstrado, oferece indícios de que o

40 A velocidade de fala não foi normalizada. Portanto, é possível que esse fator influencie os resultados aqui

reportados.
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Tabela 4.16: Acento primário no pp: duração vocálica e tonicidade.

Variável Fatores Média (ms) Coeficientes

tônica 179.5 29
pretônica 3 153.5 10
pretônica 1 132 6

Tonicidade pretônica 2 133 -0.4
átona final 116 -13
postônica 99 -32

(N = 1.443; R2: 0.623; Resíduos: 32.672)

acento, no pstp, possui a duração vocálica como um correlato acústico. No entanto,

ainda em relação à duração, é preciso avaliar se o alongamento silábico relaciona-se

a todos os constituintes licenciados na sílaba, examinando, contrastivamente, dife-

rentes moldes silábicos de acordo com as posições acentuais distintas, bem como

considerando a natureza segmental de todos os constituintes silábicos. Ademais, a

intensidade e a frequência fundamental são fatores que devem ser investigados iso-

ladamente e, também, em conjunto com a duração, de modo a ser verificado se a

ocorrência do acento lexical está fisicamente correlacionada à atuação conjunta de

tais aspectos.

4.4.2 O Acento Secundário

O acento secundário pode ser caracterizado como um acento produzido com

menor proeminência em comparação ao acento primário, porém com maior proemi-

nência em relação às sílabas átonas que não recebem nenhum tipo de acento. Em

português, o acento secundário independe do acento lexical, uma vez que seu esta-

belecimento não muda conforme a sílaba mais acentuada da palavra seja oxítona,

paroxítona ou proparoxítona. Comparado ao acento lexical, o acento secundário

atesta, ainda, grande variabilidade entre o pb e o pe, pois enquanto o acento primá-

rio - com raras exceções - tende a ocorrer na mesma sílaba em ambas as variedades,

o acento secundário configura um fenômeno que diferencia, significantemente, o pb

e o pe (SANDALO; ABAURRE, 2007).

A esse respeito, para Collischonn (1994), Galves e Abaurre (1996), Sandalo e
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Abaurre (2007), Keller (2008), Arantes (2010), Lee (2013), entre outros, o acento

secundário, no pb, é binário e atribuído para a direção esquerda a partir da sílaba

tônica no domínio de palavra fonológica, alternando sílabas e, por isso, impedindo

o choque de acentos. Já para o pe, de outro modo, não há consenso em relação ao

acento secundário, porém, estudos como Abaurre e Galves (1998), Vigário (2003) e

Sandalo e Abaurre (2007) indicam que este é opcional e caracterizado pela presença

de pés ilimitados, não havendo, portanto, alternâncias binárias ou ternárias. Ainda

conforme Abaurre e Galves (1998), o acento secundário no pe pode ser sensível ao

peso silábico em uma sequência de pretônicas contendo estruturas do tipo CVC, e,

em casos de sílabas leves, atribuído à sílaba inicial. Para o pb, de outro modo, sua

atribuição não tem relação com o peso silábico (KELLER, 2008).

Sabendo que o pb e o pe demonstram uma atribuição distinta de acento se-

cundário, visamos analisar, nesta seção, o acento secundário em palavras extraídas

da frase veículo "Eu falo X baixinho", bem como alguns dados retirados de senten-

ças completas como “O maracujá origina um bom sumo” (cf. seção 5.4)41 e

mesmo de fala espontânea. Como esse corpus não foi originalmente elaborado para

análise do acento secundário no pstp, este apresenta algumas limitações e por isso,

manteremos nosso foco em uma descrição ampla do fenômeno, porém ressaltamos

que diferentes questões permanecem em aberto. Nosso propósito é, portanto, apre-

sentar um panorama geral de tal fenômeno nas macrovariedades de stp avaliando

as seguintes questões: (i) como o acento secundário é atribuído? Isto é, qual é a

posição da cabeça e a direção de atribuição? (ii) há fenômenos fonológicos que su-

giram a presença do acento secundário? (iii) a duração é um possível correlato de

tal proeminência? Para responder tais questões, dedicamos a seção 4.4.2.1 à dis-

cussão fonológica e a seção 4.4.2.2 a análise da duração enquanto correlato fonético

potencial do acento secundário.

Este estudo é realizado mediante uma exame acústico de 1.390 dados extraídos

de fala controlada, bem como em ocorrências de 10 sentenças iniciadas por itens fun-

cionais fora do contexto de sândi. Primeiramente, na seção 4.4.2.1, hipotetizamos

41 Isto é, parte das sentenças utilizadas para análise do sândi vocálico.
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acerca da distribuição do acento secundário com base em alguns processos fonológi-

cos do pstp que, como explicitado posteriormente no capítulo 5, sugerem a presença

de um acento secundário nas macrovariedades de stp. Desse modo, descrevemos,

tendo como principal evidência os fenômenos das língua, sua atribuição no pstp.

Isso posto, similarmente à análise do acento lexical, examinamos, ainda, a hipótese

de a duração constituir um correlato acústico do acento secundário no pstp. Para

tanto, com auxílio do Praat, mensuramos a duração silábica de palavras compostas

por até três sílabas pretônicas, de modo a investigar se sílabas que portam o acento

secundário são mais longas em relação às sílabas desacentuadas.

4.4.2.1 Regra e domínio do acento secundário

Analisando os dados que continham entre uma e quatro sílabas pretônicas,

identificamos o acento secundário à esquerda do acento lexical, compondo a pri-

meira ou segunda sílabas átonas da palavra, ou a primeira e terceira sílabas átonas,

conforme indicado em 64.42

Sílaba Atribuição do Palavra
acento secundário

σ σ [bu."ni.t5] bonita
σ σ σ [ZE.mi."tE.RU] cemitério
σ σ σ σ [kO.mu.ni."da.dI] comunidade
σσ σ σ [a.sO.si."a.dU] associado
σ σ σ σ σ [kO.la.bO.Ra."s5̃U

“
] colaboração

Quadro 64: Acento Secundário - pstp.

No quadro 64, σ equivale à sílaba desacentuada; σ à sílaba com o acento

secundário e σ à sílaba que recebe o acento primário. Os exemplos indicam que

os acentos secundários são atribuídos da direita para a esquerda. A cabeça está

à esquerda da palavra e é possível identificar, pelo menos, uma sílaba átona entre

42 Para a notação utilizada, nos valemos, sobretudo da identificação de processos como o abaixamento vocálico não

motivado por harmonia vocálica interpretado, neste estudo, como indício de acento secundário por ser demarcado

em um locus de maior proeminência. Entretanto, em alguns casos, partimos, ainda, do julgamento perceptivo da

pesquisadora - método que culmina em uma série de questões que enfraquecem a análise aqui proposta. Sendo a

pesquisadora falante de pb, esse fato pode guiar a percepção do acento secundário, levando a postularmos transcrições

equivocadas. Dessa forma, apesar de nos valermos de um julgamento de oitiva, focaremos, como principal ponto da

investigação aqui proposta, na possível relação produtiva entre alguns fenômenos fonológicos e o acento secundário.
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a sílaba que porta o acento lexical e a sílaba que comporta o acento secundário.

Em palavras que contêm duas sílabas pretônicas, o acento é atribuído sempre na

primeira sílaba, ao passo que, em sílabas com três pretônicas, o acento secundário

pode ser estabelecido na primeira sílaba, constituindo pés ternários, ou na segunda,

configurando pés binários. Não foram investigadas muitas sílabas compostas por

quatro sílabas pretônicas, sendo a maioria retirada de dados de fala espontânea

e, portanto, não avaliadas acusticamente na seção 4.4.2.2. Entretanto, nos poucos

casos atestados, foi observado um padrão binário, em que o acento secundário estava

localizado na primeira e na terceira sílabas pretônicas, atestando, assim, um ritmo

similar ao identificado no pb (COLLISHCON, 1994; MORAES, 2003; SANDALO;

ABAURRE, 2007).

Em palavras formadas por duas ou quatro sílabas pretônicas, a configuração

binária, com cabeça à esquerda, é amplamente observada diante de processos op-

cionais da língua como a nasalização heterossilábica e a neutralização de vogais

médias, caracterizada, sobretudo, pelo abaixamento vocálico sem harmonia e pelo

alçamento de vogais média-baixas em média-altas (SANTIAGO, 2019; SANTIAGO

et al., 2021, AGOSTINHO; BALDUINO; VIEIRA, no prelo). Tendo em vista, pri-

meiramente, o abaixamento vocálico, percebemos que este é um processo recorrente,

no pstp, em palavras com duas ou mais sílabas pretônicas, como em (89).

(89) a. optar [O.pi."ta]

b. cemitério [sE.mi."tE.RI
“
U]

c. energia [E.ne."Zi.5]

d. comunidade [kO.mu.ni."da.dI]

e. associado [a.sO.si."a.dU]

f. colaboração [kO.la.bo.Ra."s5̃U
“
]

No pstp há harmonia vocálica de pretônicas caso a vogal tônica seja aberta

(seção 5.1.2). Esse não é o caso do abaixamento vocálico identificado em (89), visto

que esse fenômeno ocorre de forma independe à sílaba tônica e, muitas vezes, de

modo contíguo a uma vogal alta. Diferentemente da harmonia vocálica de pretôni-

cas, nunca identificada em sílabas átonas cuja sílaba tônica contígua é /i, e, o, u/,
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o abaixamento de vogais médias atinge sílabas pretônicas mais à esquerda mesmo

se a sílaba pretônica contígua à direita for /i, e, o, u/, como demonstrado em (89).

O abaixamento, assim sendo, é possível em sílabas que portam o acento secundário,

compondo um indício de demarcação dessa proeminência.

Além do abaixamento e da nasalização, é possível considerarmos, ainda, pro-

cessos de neutralização de vogais media-baixas em média-altas. De acordo com

trabalhos como Santiago (2019), Santiago et al. (2021) e Agostinho, Balduino e

Vieira (no prelo), no pp, as vogais média-altas e baixas alternam em palavras de-

rivadas, como indicado em (90) (dados de SANTIAGO et al., 2021; AGOSTINHO,

BALDUINO, VIEIRA, em preparação).

(90) a. cafezinho [ka.fE."z̃ı.ñU] ∼ [ka.fe."z̃ı.ñU]

b. avozinha [a.vO."z̃ı.ñ5] ∼ [a.vo."z̃ı.ñ5]

c. pozinho [pO."z̃ı.ñU] ∼ [po."z̃ı.ñ5]

A possibilidade de [e] e [o] em palavras formadas por sufixos -(z)inh e –íssim,

conforme demonstrado pelos estudos supracitados, pode ser, portanto, uma estraté-

gia do pstp para diminuir o contraste fônico (cf. NEVINS, 2012) entre uma sílaba

átona, desprovida, inclusive, de um acento secundário e contígua à sílaba tônica, e

a sílaba mais proeminente da palavra. Logo, distintamente do pb e do pe, acredita-

mos ser [e] e [o] possíveis em palavras contendo sufixos -(z)inh e –íssim justamente

porque tais vogais estão contíguas à tônica e não portam acento secundário.

Com foco, agora, na nasalização heterossilábica, verificamos que, no pstp, o

fenômeno nunca ocorre em sílabas átonas que não portam a proeminência do acento

secundário, porém é opcional caso a sílaba seja a cabeça de um pé binário e, mesmo,

ternário, como em (91) (cf. seção 5.2.2).

(91) a. animado [a.ni."ma.dU] ∼ [5̃.ni."ma.dU]

b. amamentar [a.m5̃.mẽ."ta] ∼ [a.ma.mẽ."ta]

c. canalizar [k5̃.na.li."za] ∼ [ka.na.li."za]

Em (91) (b), por exemplo, verificamos que o processo de nasalização de <a>, na



o acento 280

primeira sílaba, é condicionado pela construção do pé ternário e consequente atri-

buição do acento secundário, pois, caso seja construído um pé binário, a nasalização

pode ser implementada, somente, na segunda sílaba <ma>. Nos demais casos, a

nasalização pode ser realizada mediante a construção de pés binários.

Além disso, notamos ainda que processos que alteram a quantidade de sílabas,

como o apagamento vocálico, podem ser mais um indício de atribuição do acento

secundário, na medida em que esse pode ter sua distribuição modificada, como

demonstrado nos exemplos em (92).

(92) a. optar [O.pi."ta] ∼ [o."pta]

b. obstáculo [O.biS."ta.ku.lU] ∼ [o."bSta.ku.lU]

Os exemplos em (92) sugerem, por um lado, assim como pontuado por Collis-

chon (1994) para o pb, que o acento secundário não ocorre no componente lexical,

visto que é preciso, primeiro, o estabelecimento do número de sílabas para sua atri-

buição. No entanto, os exemplos em (91), por outro lado, são implementados após

a atribuição do acento secundário, pois tal proeminência é fundamental para sua

ocorrência. Desse modo, o abaixamento vocálico (assim como a nasalização hete-

rossilábica), é uma regra pós-lexical implementada após a demarcação do acento

secundário, enquanto o fenômeno de apagamento vocálico ocorre lexicalmente e de-

termina a atribuição do acento. Esse fato é confirmado, por fim, ao avaliarmos outros

fenômenos lexicais do pstp, como o alçamento vocálico (seção 5.1.1), a harmonia

vocálica (seção 5.1.2) e a nasalização tautossilábica (5.2.1) que, embora correlatos

aos fenômenos aqui tratados, independem do acento lexical para ocorrerem.

A natureza pós-lexical do acento secundário é evidenciada, também, ao con-

siderarmos sentenças em que a palavra-alvo era antecedida por um item funcional.

Avaliando sentenças em que os itens “o” e/ou “a” antecediam uma palavra formada

por duas sílabas pretônicas, verificamos que o acento secundário poderia ser atri-

buído ao clítico ou à primeira sílaba pretônica, estabelecendo, assim, pés ternários

ou binários, como demonstrado em (93). Em geral, nos casos em que o acento secun-

dário era atribuído à palavra funcional, sua realização era, espectralmente, menos

reduzida em relação aos itens funcionais que não portavam tal proeminência.
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(93) a. [U.ma.ke."ke] ∼ [U.ma.ke."ke] (apetitoso é bom)

b. [a.ma.ta."ba.l5] ∼ [a.ma.ta."ba.l5] (enorme é gostosa)

Já em relação aos itens funcionais que antecedem três sílabas pretônicas, como

exemplificado em (94), o acento secundário pode: (i) estar contido no artigo definido

avaliado e na segunda sílaba pretônica da palavra lexical, estabelecendo um ritmo

binário; (ii) ou ser atribuído, somente, na primeira sílaba pretônica - sendo essa

forma mais comum no pstp.

(94) a. [U.ma.Ra.ku."Za] ∼ [U.ma.Ra.ku."Za] (origina um bom sumo)

Por fim, caso o item funcional antecedesse uma palavra formada por somente

uma sílaba pretônica, aquele sempre recebia o acento secundário. Porém, se a

palavra seguinte fosse proparoxítona, e a sílaba seguinte ao artigo definido, uma

tônica, não havia atribuição do acento como apresentado em (95)

(95) a. [U.vo."vo] (ama seus netos)

b. [a.me."ni.n5] (ora todas as manhãs)

c. [u."pR̃ı.si.pI] (observa o reino)

A possibilidade de acentuação inicial de itens funcionais é observada no pe

e pb por Vigário (1998) e Sandalo e Abaurre (2007). A esse respeito, Sandalo e

Abaurre (2007) argumentam que o domínio do acento secundário, no pb, é a palavra

fonológica, estando o item funcional átono, portanto, adjungido a essa palavra.43

No pe, as palavras funcionais também podem ou não receber acento secundário,

porém, distintamente da variedade brasileira, o pe apresenta, ainda, pés ilimitados

(SANDALO; ABAURRE, 2007).

No pstp, mesmo com a presença de um item funcional, o acento secundário

obedece uma configuração binária ou ternária, não sendo identificados pés ilimita-

dos em nossos dados. Os exemplos apresentados em (96) sugerem, a princípio, que

o abaixamento vocálico não é o único correlato de acento secundário e mais inves-

tigações, a esse respeito, são necessárias. Naturalmente, é preciso ressaltar que o

43 Em outros trabalhos, no entanto, como Magalhães (2017), indicam que o palavras funcionais, no pb, só podem

ser acentuadas em uma pronúncia enfática.
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julgamento apresentado, nesse caso, procede de uma falante não nativa da varie-

dade de stp, e o filtro do falante pode influenciar os resultados aqui apresentados.

É necessário e importante, assim, investigar, em trabalhos futuros, a percepção do

acento secundário por parte dos próprios falantes do pstp. Por fim, em relação aos

domínios fonológicos, verificamos que o acento secundário é delimitado dentro de

palavra fonológica, como indicado em (96).

(96) a. [O maracuJÁ]ϕ [origiGIna]ϕ

b. [O maracujá]ω [origina]ω

(97) a. [O maracujá origiNAL]ϕ

b. [O maracujá]ω [original]ω

Em (96) e (97), o acento lexical está em negrito, o acento secundário represen-

tado como () e, por fim, o acento frasal em negrito e em caixa alta. Nesses exemplos,

é possível perceber que o acento lexical de maracujá não impede a atribuição do

acento secundário na primeira sílaba pretônica de origina e, mesmo, de original,

caso seja estabelecido um pé ternário. Do mesmo modo, o acento de frase fonológica

também não impede o fenômeno, pois o acento secundário pode ser atribuído tanto

em casos contíguos ao acento frasal, como em (96), quanto em casos nos quais não

há adjacência entre o acento frasal e o secundário. Sendo assim, interpretamos esses

fatos, a exemplo de Sandalo e Abaurre (2007), como evidência para que atribuição

do acento no domínio de palavra fonológica.

Assumimos, ainda, mediante os exemplos em (96) e (97), a relevância da direci-

onalidade à esquerda do acento lexical para o estabelecimento do acento secundário

no pstp. Se a proeminência da direita fosse, de fato relevante, para atribuição

do fenômeno, origina e original não poderiam conter um acento secundário na

primeira sílaba pretônica <o>, visto que resultariam em sequências de acentos, le-

xical e secundário em (97), bem como de frasal e secundário em (96). Dessa forma,

o acento secundário é sempre estabelecido às sílabas átonas à esquerda da sílaba

tônica no nível da palavra fonológica.

Avaliando, por fim, a possibilidade de o peso silábico configurar um fator
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determinante para atribuição do acento, notamos que este é estabelecido de maneira

independente à estrutura silábica ser composta por coda, como em (98).

(98) a. computador [kõ.pu.ta."do] ∼ [kõ.pu.ta."do]

b. amortecer [a.moR.te."se] ∼ [a.mOR.te."se]

Não avaliamos a distribuição quantitativa dos acentos secundários para determi-

narmos se é possível identificar um possível favorecimento da estrutura (C)VC em

atrair o acento secundário, no entanto, reiteramos que, em decorrência da oscila-

ção do fenômeno, a estrutura silábica não bloqueia ou engatilha a atribuição do

acento secundário. Isso posto, a análise dos dados nos permite concluir que o acento

secundário, portanto:

1. é importante para explicar algumas neutralizações de vogais átonas no pstp,

tais quais o abaixamento de médias-altas tônicas fora de contexto de har-

monia vocálica, ou mesmo o alçamento de médias-baixas em sílabas átonas

desprovidas de quaisquer proeminência no pp;

2. é relevante para a nasalidade vocálica heterossilábica;

3. logo, é um fenômeno produtivo no pstp;

4. é identificado à esquerda da sílaba tônica;

5. é atribuído da direita para a esquerda;

6. é estabelecido a partir de pés binários ou ternários;

7. ocorre com, pelo menos, uma sílaba átona à distância da sílaba tônica;

8. não é sensível ao peso silábico;

9. é estabelecido pós-lexicalmente, no nível da palavra fonológica, podendo ser

atribuído a itens funcionais em início de palavra;

Ainda sobre o acento secundário, são necessários mais estudos para avaliar a

relação entre este fenômenos e processos como abaixamento vocálico e nasalidade

vocálica heterossilábica. Essa relação, como discutido ao longo desta seção, pode
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ser produtiva, porém ainda não é suficiente para justificar o acento secundário, pois

faltam os julgamentos perceptivos dos falantes do pstp. Finalizada essa discussão,

apresentamos, na seção 4.4.2.2, os resultados para análise duracional das sílabas

pretônicas que portavam ou não o acento secundário.

4.4.2.2 Duração e acento secundário

Como demonstrado na seção anterior, há evidências fonológicas para a exis-

tência do acento secundário em tais variedades. Isso posto, dedicamos esta seção

para discutirmos se a duração, assim como no caso do acento primário, corresponde

a um correlato acústico para tal fenômeno.

Para o pb, esse não parece ser o caso, visto que estudos como Gama-Rossi

(1998), por exemplo, indicam que, para a duração, há um padrão ascendente de

sílabas pretônicas em direção à tônica, fato que não confirmaria uma alternância

binária entre sílabas fortes e fracas. A duração também não foi eleita enquanto

correlato acústico robusto para o acento secundário no trabalho de Moraes (2003).

O autor aponta uma instabilidade em relação aos parâmetros acústicos relaciona-

dos a tal fenômeno, sendo, em geral, a frequência fundamental um correlato mais

potencial, seguida pela combinação de intensidade e duração.

Ainda compondo os trabalhos voltados para o exame de correlatos acústicos

do acento, Fernandes-Svartman, Abaurre e González-López (2008), por sua vez,

analisam, além da sílaba portadora do acento secundário, as sílabas adjacentes à

sílaba tônica. Para tanto, as autoras extraem medidas de intensidade das sílabas

pretônicas de palavras prosódicas nas quais a ocorrência de acento(s) secundário(s)

foi atestada. A partir da modelagem estatística dos valores mensurados, Fernandes-

Svartman, Abaurre e González-López (2008) indicam que há variação de intensidade

tanto na sílaba portadora de acento secundário, quanto nas outras sílabas a ela

adjacentes, sendo a percepção de acentos secundários pelos falantes do pb associada

a essa variação.

Por fim, Arantes (2010), tendo por foco o acento secundário do pb, visa des-

crever, em palavras polissilábicas com mais de duas sílabas pretônicas, os parâme-

tros comumente apresentados por diversos correlatos acústicos do acento: duração,
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frequência fundamental, qualidade vocálica e ênfase espectral. De acordo com a aná-

lise feita pelo autor, há evidência para a manifestação de uma proeminência opcional

nas posições iniciais da sequência de pretônicas. Tal proeminência é caracterizada

pelo “alongamento relativo gradiente das unidades de vogal a vogal em início de

enunciado e de picos na curva de frequência fundamental alinhados às primeiras

sílabas pré-tônicas da cadeia” (ARANTES, 2010, p. xi).

Como indicado por essa breve exposição da literatura, diferentes trabalhos têm

se dedicado à busca de parâmetros acústicos para evidenciar o acento secundário.

Distintamente do acento lexical, todavia, os resultados alternam entre demons-

trar a existência de alguns correlatos relevantes (FERNANDES-SVARTMAN,

ABAURRE, GONZÁLEZ-LÓPEZ, 2008; FERNANDES-SVARTMAN, 2009;

ARANTES, 2010), e, mesmo, entre pontuar a falta de evidências, ou instabili-

dade, desses mesmos correlatos na produção do acento secundário (GAMA-ROSSI,

1998; MORARES, 2003).

A fim de investigar a duração enquanto correlato acústico do acento secundário,

examinamos 1.390 itens que poderiam conter até três sílabas pretônicas. Em geral,

como discutido na seção 4.4.1.3, as sílabas pretônicas apresentam durações distintas.

Sílabas pretônicas, na segunda sílaba, são, em média, mais breves (141 ms) em

relação à primeira (152 ms) e terceira (163 ms). Esse resultado, a princípio, não nos

traz informações robustas acerca do acento secundário, visto que, embora a primeira

sílaba possa portar tal proeminência, a terceira sílaba, ao anteceder a sílaba tônica,

não porta o acento secundário.

Na tabela 4.17, retomamos os resultados da regressão linear com efeitos mis-

tos realizada, na seção 4.4.1.3, a qual tinha como variável resposta a duração em

milissegundos de sílabas tônicas e átonas do pstp, e, como variáveis previsoras a

tonicidade (tônico, PT1, PT2, PT3, postônico, átono final), a estrutura silábica (V,

CV, VC, CVC, CCV, CVV, CCVV, CVVC, CVCC, CCVC, CCVCC), a qualidade

vocálica ([i, e, E, a, O, o, u]), a variedade (pst e pp), o sexo (feminino e masculino),

o informante e o item lexical. Focaremos, agora, nos resultados da variável tonici-

dade, especificadamente nas sílabas pretônicas que constituem o nosso foco. Assim,

na tabela 4.17, verificamos que a primeira sílaba pretônica foi o fator com maior
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duração (coeficiente: 14), sendo seguida pela terceira sílaba pretônica (coeficiente:

9). A segunda sílaba, de outro modo, foi o único fator, dentre as pretônicas, com a

menor duração (coeficiente: -2) de acordo com esse primeiro modelo que considerou

todas as posições acentuais.

Tabela 4.17: Sílaba no pstp: duração vocálica e acento secundário.

Variável Fatores Média (ms) Coeficientes
pretônica 1 152 13.814

Tonicidade pretônica 3 163 9.113
pretônica 2 141 -2.089

(N = 3.406; R2: 0.66; Resíduos: 38.615)

Tendo em vista que o acento secundário é, como vimos, um fenômeno que

atinge as sílabas pretônicas, nos concentrarmos, em um segundo modelo de regres-

são linear, apenas nestas como fatores da variável posição da pretônica, excluindo,

portanto, os seguintes fatores: tônicas, postônicas e átonas finais. Para tanto, manti-

vemos a duração como variável resposta, e testamos as seguintes variáveis previsoras:

tonicidade (PT1, PT2, PT3), estrutura silábica (V, CV, VC, CVC, CCV, CCVV,

CCVC, CCVCC), qualidade vocálica ([i, e, E, a, O, o, u]), variedade (pst e pp),

sexo (feminino e masculino), informante e item lexical. Os resultados podem ser

verificados na tabela 4.18 (p > 0.001).
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Tabela 4.18: Sílaba pretônica no pstp: duração silábica e acento secundário.

Variável Fatores Média (ms) Coeficientes
ccvcc 336 120.5
ccvc 311 80
cvc 272.5 25

Sílaba ccv 262 15
ccvv 235 11
cv 259 9
vc 218 -2
v 174 -23
O 234 45
E 222 33

Qualidade e 158 5
Vocálica a 142 1

o 159 0.4
u 146 -10
i 133 -22.5

DIT 64 -53
Posição pretônica 3 163.5 11

da pretônica 1 152 -1.5
Pretônica pretônica 2 141 -9
Variedade pst 162 17

pp 135 - 17

(N = 1.386; R2: 0.71; Resíduos: 29.770)

Similarmente aos resultados discutidos na seção 4.4.1.3, o modelo estimou

como significativos para a duração silábica as variáveis: estrutura silábica, qualidade

vocálica, tonicidade e variedade. Enfatizando os dados da variável tonicidade e

considerando que o acento secundário não ocorre de forma coarticulada ao acento

lexical, não é possível atribuirmos a maior duração da terceira sílaba pretônica a

esse fenômeno. Sendo assim, por um lado, não há evidências, nos dados do pstp

analisados, que possam nos indicar ser a duração um correlato acústico do acento

secundário. Por outro lado, distintamente dos achados de Gama-Rossi (1998) para

o pb, não há um padrão duracional identificado nos dados que sugiram um contínuo

duracional ascendente em direção à tônica, pois, dentre as três posições analisadas,

a segunda pretônica é a sílaba com menor alongamento duracional.

Essas considerações em relação à associação entre acento secundário e duração

são ainda preliminares, sendo imprescindível que a questão seja investigada tendo

em vista o julgamento perceptivo dos próprios informantes em trabalhos futuros. É
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preciso observar, ainda, o comportamento de sílabas coarticuladas às sílabas por-

tadora de acento secundário, pois, como já demonstrado por Svartman-Fernandes,

Abaurre e González-López (2008), os correlatos acústicos de tal fenômeno suprasseg-

mental pode se manifestar em outras sílabas que não, necessariamente, a portadora

do acento secundário. Por fim, tanto no caso do acento lexical, quanto do acento

secundário, parâmetros como intensidade e frequência fundamental ainda podem ser

explorados.

4.4.3 Síntese

Ao longo da seção 4.4 e de suas respectivas subseções, discutimos o acento no

pstp, trazendo algumas considerações a respeito do acento lexical e do acento se-

cundário, este último identificado, sobretudo, a partir de processos fonológicos como

o abaixamento e a nasalização vocálica. Dessa forma, no quadro 65 sintetizamos

os principais resultados alcançados, indicando algumas diferenças observadas em

relação à distribuição estrutural e à duração dos acentos - único correlato acústico

investigado para ambos os casos.
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Acento Lexical Acento Secundário

Lexical Atribuído pós-lexicalmente
Fenômeno suprassegmental

Distintivo relevante para processos como
abaixamento e nasalização

Padrão oxítono, Pés binários ou ternários
paroxítono e atribuídos da direita

proparoxítono para a esquerda
Todos os padrões são Identificado à esquerda
produtivos no pstp da sílaba tônica

Peso silábico é um fator importante, Não é sensível
porém não é regulador e/ou ao peso silábico

necessário
Em verbos, a posição do Não foi identificada

acento é previsível mudança de atribuição em
morfologicamente verbos e não-verbos

Duração é um correlato fonético Duração não é, a princípio,
relevante um correlato fonético relevante

Há, em geral, um padrão Não há um padrão duracional
duracional silábico ascendente: ascendente entre as sílabas pretônicas:

Tônicas > Pretônicas > Pretônica 3 > Pretônica 1 >
Átonas Finais > Postônicas Pretônica 2

Quadro 65: Síntese: acento lexical e acento secundário - pstp.

4.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, apresentamos uma fonologia para o pstp mediante a análise de

dados do pst e do pp. Essa etapa justifica-se por viabilizar informações estruturais

relevantes para o exame dos processos fonológicos investigados, como as consoantes e

vogais que compõem o quadro fonológico das variedades de stp, além da estrutura

silábica, entre outros fatores fonológicos diretamente relacionados aos fenômenos

examinados. A descrição fonotática geral do pst e do pp permite, assim, uma

compreensão mais ampla da relação entre domínio, alvo e gatilho dos processos

analisados, de modo que não seja preciso recorrermos, frequentemente, às fonologias

do pb e do pe, utilizando-as como premissas que permitem a pressuposição de

que determinadas estruturas fonológicas sejam as mesmas para o pstp, postura

metodológica que poderia conduzir a hipóteses e generalizações incorretas.
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A descrição fonotática do português falado em stp foi consolidada a partir

de uma abordagem unificada que incorporou em conjunto aspectos fonológicos do

pst e do pp, porém que pretendeu ressaltar suas especificidades fonéticas. Focamos,

principalmente, em aspectos segmentais. Apresentamos as consoantes que compõem

o quadro fonológico da variedade santomense, discutindo os traços relevantes para

sua composição. Após isso, nos detemos nos segmentos vocálicos, oferecendo uma

discussão a respeito dos traços fonológicos que caracterizam as vogais, e também

discutindo alguns correlatos acústicos dos segmentos vocálicos, como duração e com-

posição formântica. Feito isso, avaliamos, outrossim, a composição silábica de tais

variedades e, por fim, foi realizada uma breve consideração a respeito do acento

lexical e secundário.

Pretendemos, ao longo deste capítulo, propor uma fonologia para o pstp, que

sirva para basear as análises dos processos fonológicos examinados no capítulo 5,

além de auxiliar trabalhos futuros que se dediquem às análises fonética e fonológica

das diferentes variedades de língua portuguesa faladas em São Tomé e Príncipe.

As discussões aqui propostas não se esgotam nesta tese, lacunas permanecem a ser

exploradas, sendo importante, além disso, rever questões aqui abordadas à luz de

novos dados. Finda a discussão de aspectos fonotáticos mais gerais, iniciamos a

análise de alguns fenômenos no capítulo 5.



Capítulo 5

Processos Fonológicos

Neste capítulo, examinamos diferentes processos fonológicos no pstp, a saber:

o alçamento vocálico de átonas (seção 5.1.1), a harmonia vocálica de altura (seção

5.1.2), a nasalização vocálica tautossilábica e heterossilábica (seção 5.2), o apaga-

mento da coda líquida (seção 5.1.2) e o sândi vocálico externo - compreendendo,

nesse caso, a degeminação, a elisão e a ditongação (seção 5.4). Assim, avaliamos

fenômenos fonológicos em domínios distintos: até a subseção seção 5.1.2, os fenô-

menos são abordados no âmbito da palavra prosódica e, na seção 5.4, o fenômeno

abordado envolve domínios acima desse constituinte prosódico. Esses processos são

discutidos por meio de dados de fala controlada e espontânea, pelos quais observamos

os fatores linguísticos envolvidos em sua implementação. Além disso, comparamos,

os fenômenos nas macrovariedades de stp com o pb e o pe, buscando assinalar não

somente aspectos fonotáticos da língua portuguesa em geral, como também demar-

car as diferenças linguísticas intrínsecas a cada variedade. Portanto, ao longo deste

capítulo, iremos referir a tais variedades como pst e pp.

5.1 Neutralizações Vocálicas

A neutralização é uma propriedade do sistema observada quando dois ou mais

fonemas, opostos em um determinado contexto, deixam de apresentar contraste

fônico em um outro ambiente. Como resultado da perda de contraste promovida

pela neutralização, podemos um sistema igual, mais simples ou ampliado, o qual

pode estar contido ou não na própria língua (TRUBETZKOY, 1969). No pstp e

no pp, a neutralização vocálica de átonas se dá mediante os processos de alçamento

291
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e/ou abaixamento e pode afetar tanto as vogais médias tônicas, quanto as vogais

médias átonas, sendo caracterizada pela eliminação da oposição de abertura entre

[e] ∼ [E], [o] ∼ [O] e, em alguns casos, entre [e] ∼ [i] e [o] ∼ [u] (CHRISTOFOLETTI;

ARAUJO, 2018). Além do mais, vogais baixas podem, também, ser neutralizadas:

[a] ∼ [@] e [a] ∼ [5]. Quando há elevação da altura da língua na articulação das vogais

médias e vogais baixas, a neutralização vocálica é, comumente, estabelecida pelo

processo de alçamento. Já nos casos de neutralização demarcada pelo abaixamento

da altura da língua na produção de vogais médias átonas, tal propriedade do sistema

é implementada pelo processo de abaixamento. Adicionalmente, se a alternância

envolvida, quer alçamento, quer abaixamento, for engatilhada em decorrência de

outra vogal no domínio da palavra, temos um fenômeno de harmonia vocálica.

As variações entre vogais médias e altas compõem um traço característico do

português e, por isso, são constatadas ao longo de seu percurso de especiação em

relação ao latim (TEYSSIER, 1997), além de serem relatadas em diferentes varie-

dades da língua (cf. CÂMARA JR., 1970; BISOL, 1981; MATEUS; D’ANDRADE,

2000; CHRISTOFOLETTI, 2013). Em decorrência de sua antiga e vasta aplica-

ção, a neutralização é um fenômeno linguístico amplamente estudado, todavia, al-

gumas lacunas permanecem em relação à descrição e análise do processo nas va-

riedades africanas da língua portuguesa já que esparsos são os trabalhos dedica-

dos à questão, a essas variedades ou mesmo à contraposição do fenômeno entre o

pst e o pp (veja GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2013; BRAGA, 2018;

BALDUINO, 2018; CHRISTOFOLETTI; ARAUJO, 2018; NASCIMENTO, 2018a;

2018b; SANTIAGO et al., 2021). Isso posto, cumprindo um dos propósitos desta

tese, propomos uma análise comparativa acerca da neutralização das vogais médias

átonas no pst e no pp, observando a possibilidade de alçamento vocálico das vogais

átonas (cf. seção 5.1.1), bem como de harmonia vocálica do traço de altura (cf.

seção 5.1.2).

A partir de 2.140 ocorrências de dados que continham /e/ ou /o/ átonos,

notamos que, no pst e no pp, tais vogais médias podem ser alçadas a [i, u], ou

abaixadas a [E, O], respectivamente. Para avaliarmos e determinarmos o alçamento

e/ou o abaixamento, foi realizada uma análise de oitiva, além de observamos a
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critérios fonéticos como o primeiro formante e a duração das vogais que compunham

o corpus.

Nas figuras 5.1 e 5.2, apresentamos a distribuição dos valores de F1 e da

duração para cada uma das variantes observadas no pst e no pp. Como indicado

nos gráficos em questão, F1 é o critério que demarca a distinção entre [e, i, E], bem

como entre [o, u, O], sendo perceptível uma distribuição diferente dos dados para

cada uma das vogais-alvo. A duração, por seu turno, não configura o critério que

melhor distingue tais vogais, visto que há muitas sobreposições de valores, seja para

as realizações de /e/, seja para as realizações de /o/.

Figura 5.1: Distribuição dos valores da duração em milissegundos (y) e de F1 (y)
em função de [i, e, E] (x) - pstp.

(a) F1 (b) Duração

Figura 5.2: Distribuição dos valores da duração em milissegundos (y) e de F1 (y)
em função de [u, o, O] (x) - pstp.

(a) F1 (b) Duração
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Exposta a distribuição dos dados, realizamos quatro regressões logísticas com

efeitos mistos: uma para cada fenômeno (alçamento e abaixamento), considerando,

ademais, /e/ e /o/ individualmente. Sendo assim, foi feito um modelo para (1) al-

çamento de /e/ em átonas; (2) abaixamento de /e/ em pretônicas; (3) alçamento de

/o/ em átonas e (4) abaixamento de /o/ em pretônicas. Em todos os modelos, tes-

tamos as seguintes variáveis previsoras: primeiro formante (F1), segundo formante

(F2), duração, variedade (pst e pp), informante e item lexical. Invariavelmente, F1

foi eleito a variável mais significativa (p > 0.001) em todos os modelos e, portanto,

será o nosso principal correlato acústico para análise do alçamento e da harmonia

vocálica no pstp.

Tabela 5.1: Alçamento de /e/ em átonas

Variável Coeficientes
F1 -0.0377

(N = 434; R2: 0.814; )

Tabela 5.2: Abaixamento de /e/ em átonas

Variável Coeficientes
F1 + 1 0.0428

(N = 434; R2: 0.861)

Tabela 5.3: Alçamento de /o/ em átonas

Variável Coeficientes
F1 + 1 -0.0559

(N = 485; R2: 0.897)

Tabela 5.4: Abaixamento de /o/ em átonas

Variável Coeficientes
F1 + 1 0.0567

(N = 485; R2: 0.899)

Além dessa variável, variedade também mostrou-se uma variável previsora

significativa para a harmonia vocálica de /e/ e para o alçamento de /o/ em pretônicas
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e, por isso, manteremos separadas as análises do pst e do pp nas seções 5.1.1 e 5.1.2.

De acordo com os resultados do modelo, o pst favorece a realização de [E] (logodds:

0.783, P.R: 0.68) e de [u] (logodds: 0.454, P.R: 0.61) em átonas. Já o pp demonstrou

um efeito negativo sobre tais realizações: [E] (logodds: - 0.783, P.R: 0.32) e de [u]

(logodds: - 0.454, P.R: 0.39).

Isso posto e adotando F1 como principal correlato fonético dos fenômenos

vocálicos que atingem as sílabas átonas, o qual será comparada ao F1 de tônicas,

dedicamos as seções 5.1.1 e 5.1.2 à discussão da neutralização vocálica no pstp.

5.1.1 Redução Vocálica de Átonas: o alçamento

O alçamento vocálico é um fenômeno fonológico caracterizado por uma al-

ternância sonora motivada pela elevação da língua, resultando em uma vogal cujo

ponto de articulação está mais elevado em relação à altura do segmento-alvo. No

pstp, o alçamento vocálico das vogais médias é produzido a partir da eliminação do

contraste do traço [aberto 2] entre os segmentos médio-altos e altos, na sílaba átona,

ocorrendo de forma independente a uma vogal gatilho (ABAURRE-GNERRE, 1981;

WETZELS, 1992), como indicado nos exemplos em (1).

(1) a. sofá [su."fa]

b. âncora ["5̃.ku.R5]

c. menino [mi."ni.nU]

d. chocolate [Su.ku."la.tI]

A vogal baixa /a/, em posição átona, também pode ser alçada. Nesse caso,

o fenômeno é demarcado pela produção mais alta e centralizada da vogal baixa na

sílaba átona: [@] e [5], como indicado nos exemplos em (2).

(2) a. martelo [m5R."tE.lU] ∼ [m@R."tE.lU]

b. lâmpada ["l5̃.p5.d5] ∼ ["l@̃.p@.d5]

c. bonita [bu."ni.t5] ∼ [bu."ni.t@]
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Enquanto o alçamento de vogais médias resulta na perda de contraste do traço

[aberto 2] e a vogal resultante do processo, [i] ou [u], corresponde a vogais licenciadas

no quadro vocálico do pstp - as quais são capazes de criar pares opositivos em

sílabas tônicas -, o alçamento de /a/ não promove redução do quadro vocálico já

estabelecido em tônicas, ao contrário: amplia o número de vogais fonéticas. De fato,

/a/, quando produzido como [@], não resulta em uma vogal licenciada em sílabas

tônicas no pstp e, por não compor o sistema vocálico fonológico da variedade em

evidência, é explanada, nesta tese, como consequência de uma produção articulatória

reduzida e centralizada de /a/.

Para análise do alçamento vocálico, focaremos nas vogais médias, conside-

rando os contextos pretônicos, postônico medial e postônico final, examinamos: (i)

40 itens lexicais distintos possuindo /e/ e /o/ em sílabas pretônicas; (ii) 20 itens

contendo /e/ e /o/ em sílabas postônicas mediais e (iii) 30 palavras em que /e/,

/o/ e /a/ estavam posicionados em postônicas finais.1 Tais itens foram extraídos

mediante a repetição da frase-veículo Eu falo X baixinho, totalizando três ocor-

rências de cada palavra. Enquanto a primeira ocorrência foi descartada, analisamos

acusticamente duas ocorrências por informante, extraindo F1 e F2 das vogais-alvo.

Além disso, incorporamos, para cada variedade, 500 ocorrências de um corpus de

fala espontânea, totalizando 150 itens lexicais distintos por variedade.

Na tabela 5.5, o número de ocorrências de fala elicitada e os contextos exa-

minados, considerando a produção de todos os informantes, podem ser verificados.

Em ‘total’, especificamos, o número de palavras e ocorrências investigadas por infor-

mante e, posteriormente, na última linha, todas ocorrências analisadas que abarcam

a produção dos seis informantes.2

1 O alçamento de /a/ em sílabas pretônicas e postônicas mediais, embora atestado no pst e no pp, não será discutido

nessa seção em vista da falta de dados suficientes para descrição acústica de F1, principal correlato acústico avaliado

para atestarmos o fenômeno.
2 Exemplo: 40 palavras com a vogal-alvo em sílaba pretônica; 80 ocorrências por informante (40 palavras x 2

ocorrências) e 40 descartes; 480 ocorrências no total (80 ocorrências x 6 informantes).
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Tabela 5.5: Itens lexicais e ocorrências investigadas para análise do alçamento
vocálico - Fala controlada.

Vogal
Pretônica Postônica Medial Átona Final

Itens Ocorrências Itens Ocorrências Itens Ocorrências
/e/ 20 40 10 20 10 20
/a/ - - - - 10 20
/o/ 20 40 10 20 10 20

Total 40 80 20 40 30 60
(x 6) 480 240 360

A análise do fenômeno de alçamento vocálico, então, será conduzida, sepa-

radamente, para cada um desses contextos. Dedicamos, assim, a seção 5.1.1.1 às

sílabas pretônicas, a seção 5.1.1.2 às sílabas postônicas mediais e, por fim, a seção

5.1.1.3 às átonas finais.

5.1.1.1 Alçamento de Pretônicas

Com base nos dados em que /e/ e /o/ ocupavam uma sílaba pretônica, o F1

de tais segmentos foi mensurado e contraposto aos valores médios de F1, de modo

que pudéssemos atestar, empiricamente, a alteração na altura da mandíbula que

caracteriza, articulatoriamente, o alçamento vocálico das vogais médias no pst e no

pp. Em todos os dados analisados, o alçamento apenas foi concebido em casos nos

quais o F1 das vogais médias alçadas fosse aproximado, equivalente ou menor ao F1

das vogais altas.

A média geral de F1 é apresentada na tabela 5.6, na qual o primeiro formante

das vogais alçadas, representadas como [i] e [u] e destacadas em cinza, é contraposto

ao F1 de [e], [i], [o] e [u], em sílabas pretônicas, sem qualquer alçamento.
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Tabela 5.6: F1 das vogais alçadas em contexto pretônico - pstp.

(a) pst

Vogal Masculino Feminino

[e] 378 410
[i] 310 349

/e/ → [i] 277 340
[o] 403 420
[u] 319 357

/o/ → [u] 279 350

(b) pp

Vogal Masculino Feminino

[e] 381 457
[i] 298 379

/e/ → [i] 308 307
[o] 399 437
[u] 331 392

/o/ → [u] 303 345

O exame acústico dos dados em questão permitiu não somente que confirmás-

semos a produtividade do alçamento vocálico, identificado em 17% em relação a

/e/ e 24% para /o/, como também possibilitou a verificação de que o fenômeno

pode (i) ser consolidado de forma independente à qualidade do segmento vocálico à

direita ou à esquerda da vogal-alvo, resultando em um processo de redução vocálica

com sequências desarmônicas, ou mesmo (ii) ser implementado pela concordância

do traço de altura [- aberto 2] com as vogais /i/ e /u/, caracterizando sequências

harmônicas como consequência de uma coarticulação antecipatória que pode pro-

mover a harmonização.

Em (3), são apresentados exemplos nos quais a neutralização de [e] ∼ [i] e

[o] ∼ [u] ocorrem independentemente de o segmento vocálico seguinte demonstrar o

traço [+ aberto 2] e, em alguns casos, [+ aberto 3]. Isso sugere que, caso segmentos

como /i/ e /u/ favoreçam o fenômeno de alçamento vocálico (cf. NASCIMENTO,

2018a), esse fator não é suficiente para garantir a tais vogais o estatuto de gatilho

de um processo de harmonia, requisito necessário para caracterização da harmonia

vocálica.

(3) a. sofá [su."fa]

b. pescar [piS."kaR]

c. boneca [bu."nE.k5]

d. escola [iS."kO.l5]
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Em (4), de outro modo, observamos exemplos nos quais o alçamento de pretô-

nicas pode resultar em sequências vocálicas com compartilhamento explícito da aber-

tura vocálica entre segmentos distintos, resultando, portanto, em sequências harmô-

nicas formadas por vogais altas homorgânicas (NASCIMENTO, 2018a; 2018b). No

entanto, como evidenciado pelos dados expostos em (3), tal resultado não configura

um processo decorrente de harmonia vocálica, uma vez que sequências desarmônicas

compõem, também, consequência do alçamento vocálico.

(4) a. estímulo [
↶

iS."ti.mu.lU]

b. mosquito [m
↶

uS."ki.tU]

c. menina [m
↶

i."ni.n5]

Conforme Bisol (1981), a harmonia vocálica, em posição pretônica no pb, é o

processo segundo o qual as vogais pretônicas médias /e/ e /o/ são alçadas quando

antecedem uma vogal tônica contígua alta: p[i]pino ∼ p[e]pino, f[u]rmiga ∼ f[o]rmiga

e c[u]ruja ∼ c[o]ruja. Nesse sentido, podemos observar que, semelhantemente ao pb,

o pstp apresenta palavras com sequências harmônicas de vogais altas, entretanto,

distintamente do estudo de Bisol (1981), que aponta a vogal alta tônica como ga-

tilho, não há evidências, nos dados deste estudo, que indiquem ser o alçamento da

pretônica motivado por harmonia vocálica no pstp, posto que o fenômeno é verifi-

cado em vogais seguidas por uma vogal contígua [- aberto 1, + aberto 2, 3], como

indicado em (3).

A discordância de traços mantida ou resultante do alçamento de pretônicas,

permite que questionemos uma hipótese puramente relacionada a efeitos assimilató-

rios de coarticulação fonética para explanar o alçamento vocálico no pstp, ao passo

que a concordância de traços vocálicos não justifica exemplos como os expostos em

(3) e, por isso, não é capaz de explicar, satisfatoriamente, o alçamento de pretô-

nicas nas macrovariedades de stp. Isso posto, o fenômeno parece evidenciar mais

um processo de redução vocálica, possibilitado pela atonicidade silábica, do que um

fenômeno decorrente do compartilhamento de traços de altura.

Nossos resultados corroboram parcialmente o estudo de Madruga, Hamann e
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Abaurre (2020) para o pb. Para os autores, assim como defendido nesta tese, a har-

monia vocálica somente é desencadeada por vogais baixas acentuadas em algumas

regiões do Brasil, não havendo, portanto, harmonia engatilhada por vogais altas na

sílaba tônica. Madruga, Hamann e Abaurre (2020), partindo de estudos sociolin-

guísticos como o de Oliveira (1991), sugerem que sequências harmônicas, baseadas

no compartilhamento do traço [+alto], são residuais, ou seja, são reflexos de um pro-

cesso não-ativo e diacrônico de harmonia vocálica de altura do português. Assim

sendo, sequências harmônicas de vogais altas são interpretadas, pelos autores, como

formas lexicalizadas aprendidas e armazenadas já com as vogais pretônicas altas em

sua forma subjacente.

Em relação ao pstp, embora também não assumamos a existência de harmonia

vocálica resultante de alçamento de pretônicas, não podemos confirmar a existência

pretérita de um processo de harmonia. Tampouco há indícios que nos levem a defen-

der a existência de formas lexicalizadas contendo, na forma subjacente, vogais altas

pretônicas decorrentes de um processo não mais ativo. No pstp, as alternâncias

vocálicas [e] ∼ [i] e [o] ∼ [u], identificadas na sílaba pretônica, ocorreram em todos

os itens lexicais analisados, variando, inclusive, de acordo com produções distintas

de um mesmo informante. Logo, se formas como cotovelo [ku.tu."ve.lU] estivessem

lexicalizadas contendo [u] na sílaba pretônica, teríamos que pensar em uma regra de

abaixamento para justificar a alternância com [ko.to."ve.lU], o que não seria econô-

mico. Dessa forma, interpretamos o alçamento como uma regra ativa do pstp que

pode ou não gerar sequências harmônicas.

O alçamento não corresponde ao resultado de um processo de harmonia vocá-

lica, fato evidenciado por sequências de duas ou mais sílabas pretônicas, nos quais

podem ser identificadas sequências harmônicas ou não. Em (5), observamos o alça-

mento ser estabelecido em pretônicas que ocupam a primeira (5) (a-d), a segunda

(5) (a-b) e a terceira (5) (c) sílabas pretônicas, todos os exemplos, com exceção

de (5) (c) e (5) (d), resultando em sequências harmônicas. Os dados elaborado

[i.la.bu."Ra.dU] e ocasião [u.ka.zi."5̃U
“
], de outro modo, apresentam o alçamento da

primeira e da terceira sílabas pretônicas, de forma autônoma ao alçamento de /a/
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pretônico, que, por sua vez, mantém sua realização aberta [a], contradizendo, nova-

mente, a hipótese de coarticulação vocálica.

(5) a. borboleta [buR.bu."le.t5]

b. cotovelo [ku.tu."ve.lU]

c. elaborado [i.la.bu."Ra.dU]

d. ocasião [u.ka.zi."5̃U
“
]

Nesses casos, retomando a hipótese de harmonia vocálica, poderia ser argu-

mentado que a vogal /a/ é transparente à harmonia, não sendo nem um segmento

desencadeador, nem bloqueador do fenômeno (cf. ABAURRE; SÂNDALO, 2012).

Todavia, essa possível invisibilidade de /a/ não é sustentada para nossos dados,

pois há outras palavras nas quais o alçamento pode ocorrer ou não em sequências

de pretônicas desarmônicas, como indicado em (6).

(6) a. foguetão [fu.ge."t5̃U
“
]

b. dezenove [di.ze."nO.vI]

c. tartaruga [taR.t5."Ru.g5]

Nos dados em (6), ambas as vogais nas sílabas pretônicas são possíveis alvos do

processo de alçamento vocálico, mas, distintamente de exemplos como chocolate

[Su.ku."la.tI] e elogiadas [i.lu.Zi."a.d5S], o fenômeno apenas é identificado em uma

das vogais pretônicas em evidência: a primeira ou segunda.

Sequências de sílabas pretônicas, no pstp, podem ser um locus produtivo de

acento secundário, contexto linguístico cogitado enquanto variável relevante para

justificar a inibição do alçamento vocálico em todas as sílabas pretônicas de uma

mesma palavra. É possível, pressupor, dessa forma, que sílabas pretônicas com

diferentes proeminências possuam padrões de neutralização distintos, ou favoreçam

padrões diferentes de neutralização, e, em decorrência disso, sílabas pretônicas que

estão em contexto inicial, porém que portam o acento secundário, se comportem de

maneira distinta às sílabas que também estão em contexto inicial, entretanto não

portam o acento secundário.
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Como discutido na seção 4.4.2, no pstp, fenômenos como o abaixamento vo-

cálico (cf. seção 5.1.2) podem demarcar a localização do acento secundário em uma

sequência de pretônicas, e, portanto, dados como (7) trazem evidências para uma

contagem variável na atribuição do acento secundário nessa variedade, a qual pode

ser estabelecida a partir de uma contagem binária, ou resultar na construção de pés

ternários caso o acento secundário caia na primeira sílaba em uma palavra formada

por três sílabas pretônicas.

(7) a. elogiadas [i.lu.Zi."a.d5S] ∼ [E.lu.Zi."a.d5S]

b. energética [i.neR."ZE.ti.k5] ∼ [E.neR."ZE.ti.k5]

Considerando, assim, a possibilidade de pés binários e ternários para atribuição

do acento secundário no pstp (cf. seção 4.4.2), observamos os dados em (8), nos

quais o alçamento vocálico foi identificado em diferentes posições de proeminência

em sílabas pretônicas.

(8) a. elaborado [i.la.bu."Ra.dU] ∼ [i.la.bu."Ra.dU]

b. comunicação [ku.mu.ni.ka."s5̃U
“
]

c. elefante [i.le."f5̃.tI]

d. cotovelo [ku.tu."ve.lU]

Os dados em (8) trazem evidências de que o acento secundário não bloqueia o

alçamento de vogais médias em sílabas pretônicas, sendo o fenômeno produzido de

forma independente a este. Elefante [i.le."f5̃.tI], por exemplo, apresenta alçamento

do primeiro /e/, que porta acento secundário, porém não do segundo /e/, que não

porta tal acento. De outro modo, em elaborado [i.la.bu."Ra.dU], /e/ é alçado a

[i] portando ou não o acento secundário. Esse fato pode sugerir que a posição da

vogal-alvo /e/, dentro da palavra, seja mais relevante para a ocorrência do processo.

O alçamento de /o/, por seu turno, além de identificado em sílabas que portam o

acento secundário, como comunicação [ku.mu.ni.ka."s5̃U
“
], também é verificado em

sílabas que não contêm tal proeminência, ocorrendo, por fim, de forma autônoma

ao acento secundário e à posição de /o/ dentro da palavra: cotovelo [ku.tu."ve.lU].3

3 Essas hipóteses precisam ser testadas a partir da percepção de falantes nativos.
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Independentemente ao acento secundário, /e/ e /o/ são comumente neutrali-

zados em [i] e [u] em início de palavra, todavia, apresentam comportamento distinto

quando a sílaba em questão foge à margem esquerda da palavra. Nesse sentido,

examinando os dados, separadamente, conforme a qualidade vocálica, notamos que,

em uma sequência composta por /Co.Ce/ ou por /Ce.Ce/, em que “C” equivale a

uma consoante qualquer, a primeira vogal é alçada, enquanto a segunda é mantida

[+ aberto 2], ou seja, é mantida como /e/: dezenove [di.ze."nO.vI] e foguetão

[fu.ge."t5̃U
“
]. De forma distinta, em sequências do tipo /Ca.Ce/, embora menos

frequente, o alçamento de /e/ é possível: catequeze [ka.ti."kE.zI].

Atentos a sequências como /Co.Co/ e /Ce.Co/, /o/, da segunda sílaba, é

alçado a [u], sendo a vogal da primeira sílaba também alçada a [u] ou [i]: bor-

boleta [buR.bu."le.t5] e elogiadas [i.lu.Zi."a.d5S]. É possível constatar, assim, que

a vogal /e/, no pstp, tende, com algumas exceções, a ser mantida como /e/ na

segunda posição de sequências de pretônicas, enquanto /o/ é sempre alçado a [u].

Ademais, sequências que compartilham o mesmo ponto de articulação [labial], pro-

duzem sequências harmonizadas de forma mais frequente do que vogais [coronal],

sugerindo que a homorganicidade, a depender da vogal envolvida, produz efeitos

distintos no alçamento vocálico. Sequências de vogais [coronal], de modo contrário,

evitam a harmonização mantendo, no geral, a especificação [+ aberto 2] da segunda

vogal em uma sequência /Ce.Ce/.

O alçamento vocálico, no pstp, tem como alvo as vogais médias /e, o/ licen-

ciadas em sílabas pretônicas, entretanto, a frequência de ocorrência, assim como

os critérios fonéticos e fonológicos que favorecem ou não o fenômeno, atingem, de

maneira distinta, cada um dos segmentos envolvidos. Ainda tendo em vista sílabas

pretônicas, verificamos que a estrutura silábica não é um fator que promove, mas

pode condicionar o alçamento. O fenômeno foi observado em diferentes sílabas,

como elucidado no quadro 66, sejam tais estruturas abertas, sem ramificação da

rima, ou complexas, compostas por uma coda.4

No quadro 66, observamos que a coda /r/, ao ser produzida, pode impedir o

4 No quadro 66, não são especificadas todas as possibilidade de onset, pois apenas identificamos os casos nos quais

o alçamento foi verificado em sílabas pretônicas.
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alçamento de /e/ em pretônicas, porém não bloqueia o fenômeno se a vogal-alvo

corresponde a /o/. De outra forma, com o apagamento da coda, o processo de

redução vocálica é aplicado normalmente à vogal [coronal]: terceira [ti."se.R5].

Sílaba V ou VC
Exemplo

/o/ /e/
V [u."fER.t5] [i."leI

“
.t5]

VC [uë."fa.tU] [iS."kO.l5]
Sílaba CV

Traço de articulação do
Onset

Exemplo
/o/ /e/

Dorsal [ku."me] [ki."Ri.d5]
Coronal [su."fa] [si."tẽ.bRU]
Labial [pu."deR] [pi."so.5]

Sílaba CVC
Modo de articulação da
coda

Exemplo
/o/ /e/

Rótico [muR."se.gU] [veR."da.dI]
Fricativa [muS."ki.tU] [piS."kaR]

Nasal [kũ.ñe."se] [̃ı."t5̃U
“
]

Lateral [kuë."S5̃U
“
] [mi."LOR]

Sílaba CCV
Exemplo

/o/ /e/
CCV [pRu."ble.m5] [pRi."gi.s5]
CCV — [kRi."Si.dU]
CCV [gRu."su.R5] [gRi."La.dU]

Quadro 66: Alçamento vocálico e estrutura silábica.

O alçamento das vogais pretônicas pode ser, em suma, caracterizado pela mu-

dança da especificação de [aberto 2] para /e/ e /o/, havendo também a possibilidade

de /a/ ser alçada a [@], ainda que o alçamento da vogal baixa não tenha sido explo-

rado nesta tese (cf. seção 4.2). Esse fenômeno não é motivado por uma vogal gatilho

e pode resultar em sequências harmônicas ou desarmônicas. O alçamento de vogais

pretônicas é opcional e atinge diferentes sílabas nessa posição, sendo implementado

em uma sequência de pretônicas, esteja a vogal-alvo na primeira, segunda e/ou ter-

ceira sílaba, ou mesmo ser observado na primeira sílaba, porém não na segunda.

O alçamento, dentro de sequências do tipo (CV).CV.CV."CV.(CV), é produzido de
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forma independente ao acento secundário, porém, é mais recorrente na primeira

sílaba da palavra. Logo, o acento secundário, assim como a posição da vogal-alvo

dentro da palavra, embora possa favorecer ou desfavorecer a ocorrência do fenômeno,

não é capaz de bloqueá-lo. A estrutura silábica, no geral, não promove o processo,

dado que este é identificado em sílabas V, CV, CVC e CCV, entretanto, o rótico

em coda impede a redução de /e/. Notamos, portanto, que o alçamento de pretô-

nicas pode ser caracterizado por uma redução vocálica, motivada, sobretudo, pela

não proeminência das sílabas pretônicas em contraste às sílabas tônicas que não são

modificadas. Esse fenômeno configura, assim, um mecanismo de intensificação das

distinções de proeminência dentro de uma palavra, todavia, possui implementação

assimétrica em relação às vogais /e, o/.

Além do alçamento, as vogais médias, após alçadas, podem sofrer ensurde-

cimento (cf. seção 4.3). De fato, em dados como (9), observamos que, depois do

alçamento de /e/ e /o/, as vogais [i] e [u] podem ainda ser realizadas de maneira

total ou parcial como [i
˚
] e [u

˚
] a depender, sobretudo, do traço de vozeamento da

consoante contígua.

(9) a. escola → [i
˚
S."kO.l5]

b. fogueira → [fu
˚
."ge.R5]

A esse respeito, Meneses (2012) analisa as vogais /i/, /a/ e /u/ precedidas

da consoante fricativa alveolar surda, em contexto tônico e átono final no pb, e

constata diferentes graus de desvozeamento de /i/ e /u/, desde o parcial até o total.

O autor aponta, também, que as características acústicas das consoantes contíguas

podem sugerir a presença de uma vogal em casos nos quais há aparentemente sín-

cope vocálica. Tais gradiências fônicas, e o suposto apagamento que têm como alvo

as vogais altas, são justificados com base em teorias fonológicas dinâmicas mediante

uma sobreposição de gestos motivada por efeitos de coarticulação. No que tange ao

ensurdecimento vocálico no pstp, é possível pressupor que o mesmo efeito de coar-

ticulação esteja em ação em tal variedade, fomentando o ensurdecimento e mesmo

a síncope das vogais altas em posições átonas. Entretanto, dado que esse não é o

nosso foco, tais afirmações são ainda insipientes e carecem de confirmação analítica.



neutralizações vocálicas 306

5.1.1.2 Alçamento de Postônicas

Em adição à alternância entre vogais médias, em sílabas pretônicas, o alça-

mento também foi verificado em /o/, /e/ e /a/ postônico não final, o qual foi

realizado, em ambas as macrovariedades com: [u] (62%), [i] (46%) e [@] (51%).

(10) a. fósforo ["fOS.fu.RU]

b. chávena ["Sa.vi.n5]

c. lâmpada ["l5̃.p@.d5]

No corpus, foram examinados, acusticamente, apenas itens nominais proparo-

xítonos que continham três ou quatro sílabas com apenas uma sílaba ocupando a

posição de postônica não final, contendo uma vogal média /e, o/. Nesses casos, o

alçamento foi observado na sílaba postônica, no entanto, é preciso considerar, em

estudos futuros, itens que contenham um número maior de sílabas postônicas in-

termediárias. Na tabela 5.7, apresentamos a média de F1, por informante, para as

vogais postônicas mediais submetidas a alçamento vocálico no pst e no pp.

Tabela 5.7: F1 das vogais alçadas em contexto postônico medial - pstp.

(a) pst

Vogal Masculino Feminino

[e] 324 375
[i] 407 425
[i] 277 320
[o] 397 420
[u] 332 375
[u] 297 377

(b) pp

Vogal Masculino Feminino

[e] 410 457
[i] 316 379
[i] 262 365
[o] 409 437
[u] 325 392
[u] 310 357

O alçamento vocálico de vogais médias postônicas mediais pode, assim como as

sílabas pretônicas, resultar em sequências harmônicas, entretanto, a harmonia, nes-

ses casos, configura, mais uma vez, apenas um dos possíveis resultados do processo

de alçamento, dado que sua implementação não é engatilhada pela vogal contígua.

Em alguns dialetos do pb, estudos indicam que vogais altas emergem, nas sílabas

postônicas, em decorrência do espraiamento de uma vogal alta final, havendo ainda

a possibilidade de vogais média-baixas realizadas em decorrência do espraiamento de
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uma vogal baixa também final, o que caracterizaria um processo de harmonia vocá-

lica em postônicas não finais (cf. WETZELS, 2011; SANTANA, 2015). A proposta

de Wetzels (2011) é endossada por Santana (2015) que, valendo-se de testes estatís-

ticos aplicados às realizações das vogais postônicas, demonstra que as palavras que

mais apresentaram ocorrência de média-baixas são aquelas que possuem /a/ final,

ao passo que, os itens que mais alçaram a postônica continham uma vogal alta como

átona final (SANTANA, 2015). Por isso, tanto o alçamento identificado em número

["nu.mi.RU], quanto o abaixamento de câmera ["k5̃.mE.R5] poderiam ser explanados

como o resultado de um fenômeno de harmonia vocálica no pb. Embora tal proposta

explique alguns itens, não evidencia qual seria o gatilho do alçamento detectado em

itens como pérola ["pE.Ru.l5], na medida em que, nesse exemplo, /o/ é alçado para

[u] a despeito da átona final ser [+ aberto 2], assinalando que a interpretação formal

do alçamento, e mesmo do abaixamento em pb, permanece aberta.

Para o pstp, o compartilhamento da especificação do traço [aberto 3] já ca-

racteriza, por si só, o processo de harmonia vocálica, o qual permite a produção de

vogais média-baixas em sílabas pretônicas a depender da especificação [aberto 3] da

vogal seguinte (cf. seção 5.1.2). No entanto, em termos de distribuição percentual,

não há dados que atestem um possível compartilhamento da especificação de [aberto

2] em itens produzidos através do alçamento vocálico. Essa é uma questão que abre

portas a discussões futuras, permitindo que o processo de harmonia vocálica, nas

macrovariedades de stp, seja rediscutido tendo em vista uma abordagem estatís-

tica. Por ora, assumimos, a exemplo das sílabas pretônicas, que o alçamento de

postônicas não finais corresponde a um processo independente que pode gerar ou

não estruturas harmônicas.

Além da realização reduzida da vogal postônica medial, processos de síncope

configuraram uma alternativa frequente, adotada pelos falantes, para realização dos

itens proparoxítonos como pode ser verificado em (11).

(11) a. abóbora → [a."bO.b5]

b. árvore → ["aR.vI]

c. círculo → ["siR.kU]
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d. cérebro → ["sE.bU]

e. fósforo → ["fOS.fU]

f. lâmpada → ["l5̃.p5]

g. pólvora → ["pOë.v5] ∼ ["pO.v5]

h. termômetro → [teR."mo.mU]

i. número → ["nũm.RU]

As palavras em (11) foram reduzidas, por meio de apagamentos e ressilabifi-

cações, tanto no pst, quanto no pp. No pb a redução de proparoxítonas também

ocorre de forma frequente, sendo que, nessa variedade, tal redução, nos contextos

em que é possível, é marcada por uma ressilabificação que gera uma sílaba grama-

tical (LEE, 2004; ARAUJO et al., 2007; YIDA; SIMÕES; VASCONCELOS, 2019).

A síncope de sílabas postônicas, no pb, pode resultar nos seguintes casos: (i) a

vogal da sílaba postônica é elidida e a consoante líquida é ressilabificada, formando

um onset complexo: abóbora [a."bO.bR5]; chácara ["Sa.kR5]; óculos ["O.klUS]; (ii)

a vogal da sílaba é apagada e tais consoantes podem ser ressilabificadas para a

coda da sílaba tônica: música ["muz.g5]; córrego ["kOR.gU]. Nesse caso, /l/, mesmo

configurando um segmento licenciado em coda, não é ressilabificado, não havendo,

portanto, síncope se tal consoante ocupar a posição de onset na sílaba postônica

não final: católico *[ka."tOë.kU] (ARAUJO et al., 2007, p. 76 - 78); (iii) a vogal da

sílaba postônica é elidida, assim como o onset da sílaba postônica final: bêbado

["be.bU] (cf. ARAUJO et al., 2007; YIDA; SIMÕES; VASCONCELOS, 2019).

Contrapondo tais generalizações com os dados do pst e do pp, observamos que

a síncope de sílabas postônicas ocorre de maneira semelhante nas macrovariedades

do stp, como pode ser conferido em (12) - exemplos pelos quais notamos a possi-

bilidade de dados com a ressilabificação de onset complexos, bem como a produção

de sílabas CV em ambas as variedades.

(12) a. número → ["nũ.mi.RU] > ["nũm.RU]

b. lâmpada → ["l5̃.p5.d5] > ["l5̃.p5]

c. árvore → ["aR.vu.RI] > ["aR.vI]

d. abóbora → [a."bO.bu.R5] > [a."bO.b5]
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Em casos como (12) (a), após a síncope da vogal postônica, a consoante nasal

é ressilabificada em coda, e, por isso, passa a compor a sílaba tônica. No item em

(12) (b), de modo contrário, realizada a síncope da vogal postônica, /p/ não pode

ser ressilabificado na coda, posto que não é licenciado em tal posição, tampouco é

comumente licenciado como a primeira consoante de um onset complexo no pstp -

embora tal output seja possível. Desse modo, diante do cluster /pd/, a consoante

/d/ também sofre síncope.5. Por fim, em (12) (c) e (12) (d), a síncope de [u]

postônico permite a ressilabificação de /v/ e /b/ como primeira consoante do onset

complexo da sílaba átona final, uma vez que sequências /vr/ e /br/ são permitidas

em tais variedades. Ainda assim, nos dados investigados, a forma mais comum foi

["aR.vI] e [a."bO.b5], com a dissolução do onset complexo, processo comum em outros

itens lexicais da língua e autônomo à tonicidade da sílaba: prato ["p⊘a.tU]. Logo, a

dissolução do onset complexo em itens proparoxítonos não é um processo exclusivo

a tais palavras, mas um fenômeno recorrente às macrovariedades de stp que, em

conjunto, com o enfraquecimento da sílaba postônica medial, resulta em itens como

(12) (c) e (12) (d) dos exemplos em (12).

Somando-se ao alçamento e à síncope, foram observados, ainda, casos de des-

vozeamento vocálico da postônica medial se o onset da sílaba paroxítona correspon-

desse às consoante surdas [p, t, k, f] ou à fricativa [v] e a vogal estivesse alçada,

como ocorre nos exemplos em (13).

(13) a. época → ["E.pu
˚
.k5]

b. hóspede → ["OS.pi
˚
.dI]

c. Fátima → ["fa.ti
˚
.m5]

d. chávena → ["Sa.vi
˚
.n5]

Em (13), embora a síncope não ocorra de modo completo, a vogal, já alçada,

pode ser produzida de forma totalmente desvozeada, mantendo a duração silábica,

porém não sendo espectralmente identificada através da mensuração dos forman-

tes. O fenômeno de ensurdecimento é alimentado pelo alçamento, sendo necessário,

5 Outra hipótese é que o apagamento atinja a sílaba [pa] completa. Não assumimos que este seja o caso aqui porque

temos indícios fonéticos como o ensurdecimento vocálico, de que o apagamento atinge, primeiramente, as vogais.
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primeiro, que as vogais sejam alçadas para, apenas após isso, serem ainda mais

reduzidas mediante seu ensurdecimento. Esse fato em consonância com a possibili-

dade de síncope, permite examinarmos o alçamento, o desvozeamento e a síncope

em conjunto, fomentando a interpretação de que o alçamento vocálico corresponde

a um processo de redução vocálica que atinge sílabas átonas no pstp.

O alçamento de postônicas mediais, em suma, caracteriza-se pela alteração da

especificação do traço [+ aberto 2], o qual passa a ser [- aberto 2] para as vogais

médias. O processo pode, ainda, atingir as vogais baixas que passam a ser realizadas

como [@]. O alçamento vocálico é fomentado pela atonicidade da sílaba-alvo, não

possui gatilho e configura um fenômeno de redução vocálica. Ademais, as vogais

médias, após alçadas, podem ser ensurdecidas, caso a consoante precedente seja,

normalmente, mas não exclusivamente, [- voz], bem como sofrer uma síncope privi-

legiando o output um paroxítono.6 O alçamento das vogais em sílabas postônicas

mediais, dessa forma, pode culminar no seguinte contínuo de redução articulatória:

/e/ → [i] → [I] → [i
˚
] ∼ [I

˚
] →⊘ ou /o/ → [u] → [U] → [u

˚
] ∼ [U

˚
] →⊘. [@] e [a], de outro

modo, não foram observadas, nos dados, como vogais ensurdecidas, porém, podiam

ser elididas, indicando que a síncope de postônicas, embora possa ser classificada

dentro de um contínuo de redução, não é alimentada pelo desvozeamento.

5.1.1.3 Alçamento de Átonas Finais

Por fim, compondo o último contexto investigado nesta tese, as vogais /e/,

/a/ e /o/ podiam ser alçadas em sílabas átonas finais, como exposto nos exemplos

em (14).

(14) a. filme ["fië.mI]

b. morcego [moR."se.gU]

c. bonita [bu."ni.t5]

Tendo por foco as vogais /o/, /e/ e /a/, o exame do corpus indica o alçamento e

também assinala a produção de vogais mais reduzidas e centralizadas, representadas,

6 O ensurdecimento vocálico é comumente engatilhado por consoantes surdas, mas não exclusivamente, posto que

fricativas, inclusive vozeadas, podem desencadear o fenômeno como exemplificado por chávena.
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respectivamente, como [U], [I], [5], [@] e [a] (cf. tabelas 5.8). Enquanto [U] e [I] foram

observados em todos os dados analisados - com exceção daqueles em que /e/ e /o/

eram seguidos por uma coda lateral, nasal ou rótica -, [5] foi observada em 38%

das ocorrências, [@] em 14% e [a] em 48%. A produção alçada é justificada pelos

valores médios do primeiro formante de [U], [I] e [5], os quais são, em geral, tão ou

mais baixos quanto o F1 de um /u/, /i/ e /a/ átonos prototípicos. Ademais, [I]

apresentou um F1 próximo ao de vogais médias (cf. seção 4.2.4). Consideramos

como [5], apenas as realizações com, pelo menos, 100 Hz de diferença com [a] de

tônicas, valor que caracteriza o alçamento da vogal baixa no pb (cf. MEDEIROS,

2007).

Tabela 5.8: F1 das vogais médias alçadas em contexto postônico final - pstp.

(a) pst

Vogal Masculino Feminino

[I] 316 365
[U] 322 353
[@] 440 445
[5] 505 539
[a] 565 652

(b) pp

Vogal Masculino Feminino

[I] 301 364
[U] 330 397
[@] 463 517
[5] 543 576
[a] 672 681

No pst e no pp, embora a redução vocálica de /a/ tenha sido constatada nos

dados, como evidenciado pelos valores de F1 de [5] e [@] na tabela 5.8, observamos,

ainda, um comportamento paradoxal: a coexistência entre reduções articulatórias

drásticas, como em /a/ → [@], e a manutenção da vogal aberta [a]. Avaliando as

vogais médias pretônicas, que podem sofrer alçamento ou abaixamento, verificamos

que o conflito entre processos de redução ou maximização de contrastes de proemi-

nências, nas macrovariedades de stp, não é exclusivo às átonas finais. Essa questão

será retomada na seção 5.1.2.

Por ora, as reduções nos valores de F1, com exceção dos casos cuja manu-

tenção de [a] é observada, relacionam o alçamento vocálico à tonicidade da sílaba,

de modo que a maior ocorrência do fenômeno ocorre em posições não acentuadas

(DIAS; SEARA, 2013). Em geral, a redução vocálica é atrelada ao relaxamento

dos articuladores, sendo produzidos segmentos próximos à vogal neutra (o schwa),

localizados em regiões mais centralizadas do espaço acústico (DIAS; SEARA, 2013).
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Na realização relativamente mais rápida das vogais reduzidas em átonas finais, os

articuladores não atingem a posição necessária para a realização da vogal plena,

dessa forma, os valores dos formantes apresentariam maior dispersão em torno dos

valores esperados para a vogal-alvo e as vogais tenderiam a ser menos longas.

O tratamento das vogais átonas finais enquanto segmentos vocálicos que so-

frem redução vocálica é corroborada, enfim, por processos como o ensurdecimento

vocálico, o qual, assim como em sílabas pretônicas e postônicas mediais, também

é recorrente em sílabas postônicas finais como indicado em (15) (cf. seção 4.3.2 e

seção 4.3.3.1).

(15) a. termômetro [teR."mo.me.tU
˚
]

b. chocolate [So.ko."la.tI
˚
]

c. banco ["b5̃.kU
˚
]

No pstp, as vogais altas finais decorrentes de um processo de alçamento vo-

cálico, [I, U] são alvos, assim como vogais alçadas pretônicas e postônicas mediais,

de ensurdecimento — fenômeno motivado pela consoante que antecede a vogal-alvo.

Dito de outro modo, sendo a consoante contígua à esquerda [- vozeada], a produ-

ção, já reduzida, das vogais alçadas em contexto átono final, pode ser ainda mais

reduzida, resultando em uma produção parcial ou totalmente ensurdecida.

Até o momento, examinamos, sobretudo, sílabas CV. Atentos, agora, a sílabas

do tipo CVC, percebemos que, distintamente de sílabas pretônicas, o alçamento não

é sempre realizado quando a sílaba é fechada por uma coda. A estrutura silábica é,

assim, um fator que bloqueia o alçamento final.
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Estrutura Silábica
Exemplo

/e/ /o/ /a/
V — — —

CV ["pe.SI] ["lu.5] [u."fER.t5]
CVC ["li.deR] ["aë.koë] [a."su.k5R]

Coda
Modo de articulação
da coda

Exemplo
/e/ /o/ /a/

Rótico ["li.deR] — [a."su.k5R]
Fricativa ["pi.RIS] ["pla.nUS] ["ka.z5S] ∼ ["ka.z@S]

Nasal ["nu.vẽ̃ȷ] [̃ı."t5̃U
“
] [iR."m5̃]

Lateral ["tu.neë] ["aë.koë] —

Quadro 67: Alçamento vocálico final e estrutura silábica.

Como pode ser observado no quadro 67, as vogais /e/ e /o/ não são alçadas

caso a sílaba átona final apresente a estrutura CVC, desde que, nessa coda, estejam

licenciadas um rótico, uma lateral ou uma nasal. De outro modo, o mesmo não

ocorre quando a sílaba átona final é fechada por /S/, seja essa fricativa decorrente

da flexão de plural ou não, como indicado em (16).

(16) a. planos ["pl5̃.nUS]

b. óculos ["O.ku.lUS]

c. eles ["e.lIS]

d. pires ["pi.RIS]

e. casas ["ka.z5S]

Considerando os exemplos em (16) em conjunto com os dados apresentados

no quadro 67, inferimos que apenas as codas /r, N, l/ bloqueiam o fenômeno para

/e/ e /o/. Entretanto, caso essas codas sejam elididas, o alçamento é consolidado,

como indicado em (17).

(17) a. potável [po."ta.vI]

b. nuvem ["nu.vI]

c. álcool ["aë.kU]
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Se, por um lado, o apagamento da coda pode alimentar o processo de al-

çamento da átona final, por outro, fenômenos pós-lexicais como a ressilabificação,

mesmo promovendo reanálise silábica, gerando sílabas do tipo CV, não fomentam o

alçamento de /e/ e /o/ como em (18).

(18) a. amável e boa, *amáv[IlI]boa, mas amá[ve.lI]boa

b. líder e capitão, *líd[IRI]capitão, mas lí[de.RI]capitão

c. açúcar e água, açúc[5RI]água

Assumimos, desse modo, que o alçamento das vogais /e/ e /o/, em sílabas átonas

finais, é um processo lexical que não tem recorrência em níveis pós-lexicais, como é o

caso da ressilabificação da coda em fronteira de palavra. Ou seja, a ressilabificação

não é capaz de alimentar o alçamento de átonas finais, dado que este fenômeno é

implementado antes da ocorrência da ressilabificação.

Retomando o quadro 67, constatamos, ainda, que /a/ possui comportamento

um pouco distinto em relação a /e/ e a /o/, posto que sua redução não é bloqueada

diante de uma estrutura (C)VC. Por isso, [5] é constatado em itens como açúcar

[a."su.k5R], mantendo-se alçada, também, em casos de ressilabificação da coda final

em fronteira de palavra como demonstrado no exemplo (18) (c).

Em resumo, o alçamento de vogais médias, em sílabas postônicas finais,

caracteriza-se, assim como no caso das vogais pretônicas e postônicas mediais, pela

alteração da especificação do traço [+ aberto 2], o qual passa a ser [- aberto 2]. Após

alçadas, além de serem produzidas de forma mais centralizada, como [I] e [U], tais

vogais podem ser ensurdecidas se a consoante anterior for [- vozeada]. Entretanto,

caso /e/ e /o/ estejam em uma sílaba fechada por coda /r, l, N/, não há alçamento.

A sibilante /S/ em coda, por seu turno, não configura um segmento que, licenciado

em coda, seja capaz de bloquear o fenômeno. O alçamento de /a/ em átonas finais

também foi identificado nos dados, entretanto, ele não possui ocorrência obrigatória,

não é ensurdecido e tampouco é bloqueado diante de uma estrutura (C)VC.
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5.1.1.4 Alçamento de átonas: considerações gerais

Em relação ao alçamento das vogais médias /e/ → [i] e /o/ → [u], o número

de ocorrências aumentam após a sílaba tônica. Assim, o percentual de alçamentos

em pretônicas é menor em comparação ao percentual do processo em postônicas

não-finais e átonas finais. Isso pode decorrer do fato de que o alçamento, em pretô-

nicas, co-ocorre com outros fenômenos como o abaixamento vocálico, além de que

sílabas pretônicas podem, também, portar o acento secundário, possuindo, assim,

uma maior proeminência em relação às sílabas postônicas não-finais e finais total-

mente desacentuadas - ainda que, como vimos, o acento secundário não bloqueie o

alçamento. A vogal /a/, por seu turno, apresenta comportamento distinto, podendo

ser alçada a [@] em qualquer posição silábica, porém, ainda sendo realizada como

[5] em átonas finais. No gráfico em 5.3, apresentamos a distribuição percentual das

variantes alçadas no pstp.

Pretônica Postônica Átona Final

17

46

100

24

62

100

0 0

2427

51

14

i % u % 5 % @ %

Figura 5.3: Distribuição média das variantes alçadas [i], [u], [5] e [@] em sílabas CV
- pstp.

Analisando em conjunto, nesta seção, o alçamento vocálico de pretônicas,

postônicas mediais e átonas finais, verificamos que o domínio do processo é a palavra

fonológica, coincida esta com uma palavra morfológica ou não. Dessa forma, nos

exemplos em (19), apresentamos alguns compostos fonológicos em que o alçamento

vocálico é identificado nas duas fronteiras de palavras fonológicas.
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(19) a. [sobr[I]]ω [carregad[U]]ω

b. [aut[U]]ω [avaliaçã[U]]ω

c. [soci[U]]ω [econômic[U]]ω

Seguindo a proposta de Schwindt (2001), os prefixos no pb são fonologicamente

ambíguos, ora comportando-se como palavra fonológica independente (Prefixos com-

posicionais), ora sendo interpretados como sílabas átonas afixadas à esquerda da

base (Prefixos legítimos). Conforme o autor, o acento é um dos critérios delimita-

dores de prefixos legítimos e prefixos composicionais, uma vez que enquanto estes

portam acento e podem se estabelecer como formas livres, os prefixos legítimos,

semelhante a clíticos, não recebem acento e tampouco comportam-se como formas

livres (SCHWINDT, 2001). Os prefixos sobre- e auto-, observados em (19), cor-

respondem, seguindo esses critérios, a prefixos composicionais, compondo palavras

fonológicas, sugerindo que, nas macrovariedades de stp, há também prefixos que

se comportam como palavras fonológicas independentes. O mesmo comportamento

é verificado, ainda, em relação à raiz sócio-. O alçamento das vogais finais dos

prefixos e da raiz em questão reforçam o estatuto de palavra fonológica de tais

itens, na medida em que, nos dados investigados, o alçamento de vogais médias foi

obrigatório em tal contexto, do mesmo modo que ocorre com palavras fonológicas

não compostas, porém, distintamente do previsto em sílabas pretônicas e postônicas

mediais, nas quais o alçamento é opcional.

Como vem sendo discutido ao longo desta seção, o alçamento vocálico, no

pstp, é um fenômeno de redução vocálica que tem vogais átonas como alvo, po-

dendo resultar em sequências harmônicas ou não. Seja qual for o caso, o alçamento

é explanado, nesta tese, pela alteração dos traços vocálicos de altura, não por harmo-

nia vocálica. Assim, seguindo uma abordagem analítica autossegmental, adotando

valores escalares para o nó de altura da vogal, assumimos que as distinções, baseadas

em graus de abertura, ou seja, [aberto 1, 2, 3] (cf. WETZELS, 1992; 2011), são mais

adequadas para o exame do alçamento vocálico do que os traços binários [alto] e

[baixo] (cf. LOPEZ, 1979; MATEUS; D’ANDRADE, 2000). O alçamento de vogais

pretônicas, postônicas mediais e átonas finais, no pstp, é justificado, então, pela

mudança de especificação de [aberto 2], o qual passa a ser [- aberto 2], propiciando a
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produção de [i, u] para /e, o/, no caso das vogais médias, bem como possibilitando

a realização de [5] como alofone de /a/, que, mesmo mantendo sua qualidade de

vogal baixa, é produzida de forma alçada (diagrama em (20)).

(20) Alçamento Vocálico - Domínio: palavra fonológica

[-acento]

x

[+vocálico]

[+aberto2]

→ [-acento]

x

[+vocálico]

[-aberto2]

Concluímos, dessa forma, que o alçamento de pretônicas, postônicas mediais e

átonas finais, no pstp, é explicado pela alteração da especificação do traço [aberto

2], constituindo um processo independente e distinto à harmonia vocálica, pois além

de gerar formas desarmônicas, não é preciso um gatilho para sua implementação.

Logo, as vogais /e, a, o/, todas [+ aberto 2], têm a especificação de [- aberto 2]

alterada de forma independente a uma vogal gatilho, desde que a vogal-alvo esteja

dentro do domínio de palavra em uma sílaba átona. No geral, esse é um processo

que atinge, sobretudo, sílabas V e CV, entretanto, pode ser verificado, também, em

sílabas (C)VC caso: (i) /S/ seja o segmento licenciado em coda de sílabas átonas

finais; (ii) a coda seja apagada e (iii) a estrutura (C)VC esteja em sílabas pretônicas

e o rótico em coda não esteja na mesma sílaba que /e/.

O alçamento vocálico, no pstp, é concebido como um fenômeno de redução

vocálica licenciado em sílabas átonas que embora possa ser analisado em conjunto,

apresenta algumas especificidades quanto à qualidade vocálica e a posição silábica

ocupada dentro da palavra. No quado 68, apresentamos uma síntese dos aspectos

abordados para cada posição átona examinada.



neutralizações vocálicas 318

Pretônicas Postônicas Mediais Átonas Finais

Opcional Opcional Obrigatória para /e/ e /o/

Opcional para /a/

Ocorre de modo independente ao
acento secundário nas 1ª, 2ª e/ou
3ª sílabas pretônicas

A vogal alçada é, frequentemente,
alvo de síncope

Resulta em vogais altas [I] e [U]
centralizadas

Em sequências pretônicas
/C1o.C2o/ e /C1e.C2o/, /o/ de
C2 é alçada

Sequências de sílabas postônicas
mediais não foram examinadas

A estrutura silábica (C)VC,
mesmo átona, pode bloquear o
fenômeno

Em sequências pretônicas
/C1o.C2e/ e /C1e.Ce/, /e/ de C2
geralmente não é alçada

A única estrutura silábica
examinada foi a CV

O bloqueio ocorre em todas as
codas, exceto /S/

É mais comum na primeira sílaba
de uma sequência de sílabas
pretônicas

—
Caso o contexto bloqueador seja
desfeito, o alçamento é
implementado

Estrutura silábica não bloqueia o
fenômeno para /o/

— Tal contexto desfeito deve ocorrer
em nível lexical

Estrutura silábica CV(R) bloqueia
o fenômeno para /e/

— A vogal alçada é, frequentemente,

alvo de desvozeamento

A vogal alçada é, frequentemente,
alvo de desvozeamento

— —

Quadro 68: Alçamento vocálico - pstp.

Abordando o alçamento vocálico de átonas, no pstp, em conjunto com os sub-

sistemas vocálicos átonos de tais variedades, observamos que, no caso de neutraliza-

ções posicionais, os contrastes vocálicos são mantidos apenas na posição tônica. Em

sílabas átonas, o inventário vocálico das macrovariedades de stp é menos marcado

em relação à sílaba tônica, posição fonologicamente privilegiada (cf. BECKMAN,

1998) e que, por isso, sustenta as vogais média-baixas. Sílabas átonas, de outro

modo, são reduzidas acústica e articulatoriamente, uma vez que, fora da posição

tônica, são identificadas apenas cinco vogais: [i, e, a, o, u]. Nesta seção, como foi

discutido, o alçamento é um fenômeno ativo no pstp, e promove a redução de tal

subsistema átono de cinco vogais a três: [i, a, u], sendo que [a] pode, ainda, ser pro-

duzido como [5] e [@], caracterizando, desse modo, um subsistema menos marcado

em relação às sílabas tônicas, compostos por menos vogais que são separadas por

uma distância perceptual maior.

O alçamento é, assim, um fenômeno que atua sobre posições fonológicas não
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privilegiadas, isto é, que não portam proeminência fonética e/ou psicolinguística

que configurem informações relevantes para armazenamento lexical, por exemplo

(cf. BECKMAN, 1998). Diante desse fato, e considerando que outros processos

de lenição, como o desvozeamento vocálico, podem atuar em tal posição silábica,

assumimos que, no pstp, os segmentos vocálicos que não portam o acento lexical são

reduzidos de modo maximizar os contrastes de proeminência dentro da palavra e,

como consequência, maximizam o contraste de altura entre os segmentos em sílaba

tônica e átona (cf. CROSSWHITE, 2004; NEVINS, 2012).

Por fim, ainda que o alçamento vocálico seja um processo que atinge vogais

átonas, observamos que sua implementação, nas macrovariedades de stp, é acom-

panhada por uma série de assimetrias, uma vez que o fenômeno apresenta idiossin-

crasias relacionadas à posição silábica e à qualidade da vogal-alvo. A esse respeito,

algumas questões permanecem em aberto como, por exemplo, as razões que levam

a tais assimetrias: por que a redução vocálica é obrigatória em átonas finais, porém

é opcional em postônicas e pretônicas, comportando-se, ainda, de maneira distinta

em sequência de pretônicas a depender da posição silábica e da qualidade vocálica

da vogal-alvo? Isso demonstra que embora fenômenos de redução vocálica sejam

descritos frequentemente em diferentes línguas naturais como “neutralização de vo-

gais átonas”, diferentes proeminências expõem padrões distintos de neutralização.

Isso posto e discutido o processo de alçamento vocálico, a seção 5.1.2 é destinada

ao exame da harmonia vocálica no pst e no pp.

5.1.2 Harmonia Vocálica

A harmonia vocálica é um fenômeno decorrente da influência de traços fono-

lógicos de uma vogal sobre outra(s) dentro de um determinado domínio fonológico

(MONAHAN, 2009; BANDEIRA, 2017; MADRUGA, 2017). Enquanto processo

fonológico, a harmonia vocálica demanda: (i) uma vogal engatilhadora; (ii) uma

vogal-alvo; (iii) um domínio fonológico no qual a regra se aplica, que pode ser uma

sílaba, um pé, uma palavra fonológica; (iv) uma localidade determinadora da dis-

tância possível entre gatilho e alvo e (v) uma direção de aplicação, que pode ser à
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esquerda (harmonia regressiva) (21) (a), à direita (harmonia progressiva) (21) (b),

ou bidirecional à esquerda e à direita (21) (c).

(21)

a V V

traço

b V

traço

V c V V

traço

V

O processo de harmonia é produzido mediante a mudança na natureza de um

elemento vocálico. Este pode ser alterado em um afixo ou raiz, em decorrência

de uma vogal engatilhadora, ou, ainda, a mudança vocálica pode ser promovida

pela concordância recorrente de traços vocálicos da mesma qualidade na raiz (MO-

NAHAN, 2009; BANDEIRA, 2017).

O pstp é uma variedade que apresenta a harmonia vocálica como um fenômeno

que atinge as vogais médias. A partir de um corpus composto por (i) 40 itens lexicais

distintos possuindo /e/ e /o/ em sílaba pretônicas, (ii) 28 palavras nas quais /e/,

/o/, /E/ e /O/ estavam em sílaba tônica e (iii) 10 itens contendo /e/ e /o/ em

sílabas postônicas não finais, os quais foram extraídos da frase-veículo Eu falo X

baixinho, examinamos, acusticamente, a possibilidade de harmonia vocálica em

ambas as macrovariedades de stp.

Na tabela 5.9, expomos o número de ocorrências e os contextos examinados.

Em ‘total’, especificamos, o número de palavras e ocorrências investigadas para cada

informante e, posteriormente, na última linha, as ocorrências de todos os informan-

tes.7

7 Exemplo: 40 palavras com a vogal-alvo em sílaba pretônica; 80 ocorrências por informante (40 palavras x 2

ocorrências); 480 ocorrências no total (80 ocorrências x 6 informantes).
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Tabela 5.9: Itens lexicais e ocorrências investigadas para exame da harmonia vo-
cálica - Fala controlada.

Vogal
Pretônica Tônica Postônica

Itens Ocorrências Itens Ocorrências Itens Ocorrências
/e/ 20 40 7 14 5 10
/E/ — — 7 14 — —
/O/ — — 7 14 — —
/o/ 20 40 7 14 5 10

Total 40 80 28 56 10 20
(x 6) 480 336 120

Somando-se às 887 ocorrências de 78 itens lexicais de fala elicitada, examina-

mos, ainda, 200 ocorrências de 120 palavras distintas, para cada variedade, extraídas

de entrevistas de aproximadamente 60 minutos fala espontânea. O processo de abai-

xamento vocálico que caracteriza a harmonia vocálica, no pst e no pp, foi também

observado nesse corpus. Com base nos valores de F1 extraídos, de modo individual,

para cada um dos informantes do experimento (cf. KENTOWICZ; SÂNDALO,

2011; SÂNDALO, 2012; SÂNDALO; ABAURRE; MADRUGA, 2013), investigamos

a possibilidade de a harmonia vocálica ser implementada em vogais médias nos con-

textos átonos dos dados de fala controlada nas macrovariedades de stp. No geral,

constatamos que, distintamente do alçamento, a harmonia vocálica é um processo

que atinge, somente vogais pretônicas, não sendo identificado em sílabas postônicas.

A harmonia vocálica, por meio de abaixamento, foi, acusticamente, obser-

vada em relação à alteração dos valores de F1. É preciso ressaltar que, embora

esse correlato seja uma condição necessária para atestar harmonia vocálica em ter-

mos acústicos, algumas questões, relacionadas à natureza da coarticulação de vogais

pretônicas médias com a tônica podem ser suscitadas, pois, no geral, o F1 de vogais

que antecedem vogais baixas tende a ser coarticulado ao F1 da vogal seguinte, po-

dendo, assim, ser um pouco mais baixo em relação a vogais não articuladas a vogais

baixas. Por isso, de forma a limitar tal coarticulação já esperada, apenas elegemos

como casos de harmonia vocálica, dados em que o fenômeno foi perpceptualmente
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observado e o F1 da vogal média alterada era igual ou muito próximo ao F1 das

vogais médias tônicas que serviram como paradigma.8.

A harmonia vocálica ocorre através da concordância da especificação do traço

[aberto 3], em sílabas pretônicas de itens nominais e verbais no pstp, como indicado

no quadro 69.

Nomes Verbos
recado /re"kado/ [RE."ka.dU] trepar /tre"par/ [tRE."paR]
menor /me"nOr/ [mE."nOR] reprovar /re"provar/ [KE.pRO."vaR]
colega /ko"lEga/ [kO."lE.g5] governar /go.ver."nar/ [gO.vER."naR]
obobó /obo"bO/ [O.bO."bO] pegava /pe."gava/ [pE."ga.v5]
externa /eS"tErna/ [ES."tER.n5] espero /eS"pEro/ [ES."pE.RU]

Quadro 69: Harmonia Vocálica: itens nominais e verbais - pstp.

Os itens lexicais no quadro 69 indicam que as vogais médias /e/ e /o/, com-

postas pelo traço [- aberto 3], quando sucedidas por uma vogal [+ aberto 3], mudam

sua especificação para tal traço, sendo produzidas como vogais média-baixas. Dessa

forma, o gatilho da harmonia vocálica, caracterizada pelo abaixamento vocálico de

vogais média-altas, pode ser /E/, /O/ e /a/, ou seja, qualquer vogal que seja [+

aberto 3]. Esse fenômeno ocorre de maneira independente ao ponto de articula-

ção vocálico e à classe gramatical do item lexical, tendo como alvo, tanto vogais

[anterior] quanto [posterior] e sendo observado em nomes e verbos.

Na tabela 5.10, são expostos os valores médios de F1 para os itens cuja vogal

média, em sílaba pretônica, foi produzida como um segmento [+ aberto 3]. Enquanto

as primeiras linhas contendo ["E], ["e], ["O] e ["o] equivalem ao F1 médios de tais vogais

em contexto tônico, as linhas [E] e [O], destacadas em cinza, indicam o F1 médio

das vogais que sofrem abaixamento em decorrência de harmonia vocálica. Em geral,

observamos o processo em 34% (58/171) dos dados totais que continham /e/ como

alvo e uma vogal baixa ou média-baixa na tônica, e em 37% (80/217) dos dados

cujo alvo era /o/ pretônico em mesmo contexto de tonicidade.

8 Com base em Kentowicz e Sândalo (2011) e Sândalo, Abaurre e Madruga (2013), é interessante que, em estudos

futuros, os valores de F1 extraídos dados do pstp sejam analisados mediante um teste de correlação entre o F1 da

vogal-alvo pretônica e o F1 da vogal tônica gatilho
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Tabela 5.10: F1 das vogais que sofrem harmonia vocálica em contexto pretônico -
pstp.

(a) pst

Vogal Masculino Feminino

["E] 470 501
["e] 382 399
[E] 480 533
["O] 498 520
["o] 403 418
[O] 522 515

(b) pp

Vogal Masculino Feminino

["E] 470 584
["e] 391 451
[E] 486 541.5
["O] 517 585
["o] 410 468
[O] 525 573.5

Como pode ser depreendido pela tabela 5.10, os valores médios de F1 das

vogais-alvo do processo são mais próximos e maiores do que o F1 médio das vogais

médias-baixas tônicas, atestando, portanto, a harmonia vocálica estabelecida por

meio do abaixamento vocálico. Isto é, as vogais médias, em sílabas pretônicas, foram

produzidas com a mandíbula tão aberta quanto o esperado para a produção de vogais

média-baixas em sílabas tônicas, demarcando a produção de vogais mais sonoras

em relação a /e/ e /o/ em um contexto átono cujo o esperado seria a realização

de vogais menos sonoras (cf. CROSSWHITE, 2004). Em geral, o abaixamento

das vogais média-altas foi identificado em 40% (356/887) dos dados quando a vogal

tônica era [O]; 38.5% (341/887) se a vogal tônica era [a] e em 26% (231/887) caso a

tonicidade recaísse sobre [E].

Observamos, assim, que distintamente do alçamento que privilegia o contraste

de proeminências dentro de sílabas pretônicas, a harmonia vocálica favorece o com-

partilhamento do traço de altura entre vogais pretônicas e tônicas a despeito da

preservação da proeminência prosódica e fonética entre sílabas fortes e fracas. To-

davia, a despeito da produção de um F1 elevado, ao compararmos a duração das

vogais média-baixas de sílabas tônicas com as vogais média-baixas resultantes do

processo de harmonia vocálica, vemos que a alteração de F1 não é acompanhada

pela alteração da duração, visto que [E] e [O] tônicos permanecem mais longos em

relação a [E] e [O] da sílaba pretônica, como exemplificado em 5.11.
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Tabela 5.11: Duração das vogais que sofrem harmonia vocálica em contexto pretô-
nico - pstp.

(a) pst

Vogal Masculino Feminino

["E] 93 103
[E] 66 64
["O] 106 120
[O] 67 73.5

(b) pp

Vogal Masculino Feminino

["E] 109 84
[E] 66 63
["O] 107 94
[O] 69 65

Na tabela 5.11, a duração de [E] e [O] pretônicos aproxima-se da duração de

[e] e [o] na mesma posição: [e] (70.5 ms) e [o] (65.5 ms) para homens e [e] (63

ms) e [o] (62 ms) para mulheres. Logo, apesar de o contraste de traços vocálicos

ser ampliado nessa posição pela implementação da harmonia vocálica, a duração

é mantida como correlato do acento e como fator distintivo entre sílabas átonas e

tônicas. Dessa forma, a harmonia vocálica parece, por um lado e ao contrário do

alçamento, minimizar os contrastes de altura entre os segmentos em sílaba tônica

e átona, porém, por outro lado, conserva, paradoxalmente, a distintividade entre

posições fortes e fracas pela duração. No pstp, a harmonia vocálica e o alçamento

configuram, portanto, processos distintos e co-ocorrentes, ambos aplicados às sílabas

pretônicas e, mesmo, na produção de um mesmo informante, como indicado em (22).

(22) a. oferta [u."fER.t5] ∼ [O."fER.t5]

b. sofa [su."fa] ∼ [sO."fa]

c. boneca [bu."nE.k5] ∼ [bO."nE.k5]

d. escola [iS."kO.l5] ∼ [ES."kO.l5]

e. pescar [piS."kaR] ∼ [pES."kaR]

A relevância do traço de altura especificado como [+ aberto 3] para este fenô-

meno é justificada diante da manutenção da vogal média [- aberto 3] em palavras

cuja vogal tônica, ou contígua à direita da vogal-alvo, é também um segmento

[- aberto 3], como indicado pelos exemplos em (23), comprovando que o abaixamento

da pretônica ocorre, justamente, para harmonizar sequências vocálicas para o traço

[+ aberto 3].

(23) a. santomense [s5̃.to."mẽ.sI] ∼ [s5̃.tu."mẽ.sI], mas *[s5̃.tO."mẽ.sI]
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b. fresquinho [fReS."k̃ı.ñU], mas *[fRES."k̃ı.ñU]

c. cozido [ko."zi.dU] ∼ [ku."zi.dU], mas *[kO."zi.dU]

d. dezoito [de."zoI
“
.tU] ∼ [di."zoI

“
.tU], mas *[dE."zoI

“
.tU]

Em (23), as vogais /e, o/, quando seguidas por outras vogais [- aberto 3], como [i,

e, o, u], podem ser conservadas como tais ou submetidas a uma regra independente

de alçamento, resultando em sequências harmônicas, porém não sofrendo harmonia

vocálica de traço [aberto 3], dado que este já está em concordância.

A partir de outros dados retirados do corpus de fala espontânea, investigamos

a hipótese de a palavra fonológica constituir o domínio da harmonia vocálica. Para

tanto, selecionamos itens que continham diferentes prefixos da língua portuguesa,

acentuados ou não acentuados, avaliando a presença ou não de harmonia vocálica

entre tais prefixos e suas bases. O acento dos prefixos é um dos critérios relevantes

para distinguir prefixos legítimos e prefixos composicionais, pois prefixos compo-

sicionais comportam-se como palavras fonológicas independentes, ao passo que os

prefixos legítimos se estruturam como sílabas átonas afixadas à esquerda de uma

base (SCHWINDT, 2001). Assim sendo, avaliar a possibilidade de prefixos acentua-

dos comportarem-se como palavras fonológicas autônomas e, a partir disso, verificar

a ocorrência ou não de harmonia vocálica entre prefixo e base no pstp, pode nos

fornecer indícios a respeito do domínio da harmonia vocálica em tais variedades. Os

dados analisados são apresentados no quadro 70.

Acentuados Não Acentuados
Prefixo Exemplo Prefixo Exemplo
pre- [pRE.ES.kO."laR] ∼ [pRE.iS.ku."laR] re- [KE.pRO."vaR] ∼ [Ke.pRo."vaR]
socio- [sO.siU

“
.e.ko."no.mi.kU] ex- [ES.pOR."taR]

socio- [sO.siU
“
.E.kO."no.mi.kU] des- [dES.lO."kaR]

sobre- [so.bRI.ka.KE."ga.dU] des- [deS.toR."si.dU] ∼ [diS.toR."si.dU]
sobre- [so.bRI.ka.Ke."ga.dU] des- [deS.kõ.tẽ.ta."mẽ.tU]
auto- [aU

“
.tU.a.va.li.a."s5̃U

“
] in- [̃ı.gRe."saR] ∼ [̃ı.gRE."saR]

Quadro 70: Harmonia Vocálica: prefixos acentuados e não acentuados no pstp -
Dados de Fala Espontânea.

Com base nos itens formados por prefixos acentuados, aferimos que a base,

independentemente ao prefixo, pode sofrer harmonia vocálica como em econômico
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[E.kO."nO.mi.kU] de socioeconômico e escolar [ES.kO."laR] de pré-escolar, nos quais

são identificadas sequências harmônicas de vogais [+ aberto 3]. Ao considerarmos

prefixos legítimos, como re-, ex- e des-, por sua vez, notamos que a harmonia ultra-

passa a raiz dos itens nominais e verbais, ocorrendo entre afixos e raiz: reprovar

[KE.pRO."vaR], exportar [ES.pOR."taR] e deslocar [dES.lO."kaR].

Na fronteira entre prefixo composicional e base, no entanto, não foram obser-

vados dados contendo harmonia vocálica. De fato, a vogal contígua a uma vogal [+

aberto 3], dos prefixos acentuados, embora possa ser realizada como vogal média-

baixa ou alta, não apresenta abaixamento vocálico em função do compartilhamento

da especificação de [+ aberto 3] com a vogal mais à direita da base como elucidado

em (24).

(24) a. [s[o]br[I]]ω [carregado]ω, mas *sobr[E]c[a]rregado.

b. [s[O]ci[U]]ω [[E]c[O]nômico]ω, mas *soci[O][E]conômico.

c. [aut[U]]ω [avaliação]ω, mas *aut[O][a]valiação.

A ausência de harmonia certificada entre prefixo e base, bem como o alçamento

obrigatório de vogais médias na fronteira direita de prefixos composicionais como

em (24), sugerem, por conseguinte, que (i) alguns prefixos podem corresponder

a palavras fonológicas autônomas no pstp, (ii) o fenômeno de harmonia vocálica

ocorre dentro de raízes e entre afixos e raiz, porém, nos dados investigados, (iii)

não ultrapassa a fronteira de palavra fonológica estabelecidas lexicalmente, como

evidenciados pelos dados em (25).

(25) a. [idad[I]]ω [[E]scolar]ω, mas *idad[E][E]scolar.9

b. [passar[o]]ω [[E]]ω, mas *pássar[O][E].

c. [[u]clíticop[a]ssaro]ω, mas *[O][p[a]ssaro].

d. [[mi]clíticol[E]va]ω, mas *[mE][[lE]va].

Os clíticos [u] e [mi], em (25)(c) e (25)(d), embora possam ser interpretados,

por regras pós-lexicais tais como o sândi vocálico externo (cf. seção 5.4.2) como

ω, em regras lexicais, como a harmonia vocálica, eles ainda não são lidos como

9 Mas idad[E]scolar, com sândi vocálico, é permitido, como será discutido na seção 5.4.
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componentes de uma ω independente. Isso ocorre porque enquanto afixos átonos

formam uma ω com um item hospedeiro já no léxico, como deslocar [dES.lO."kaR],

palavras funcionais destituídas de acento primário entram apenas no pós-léxico como

sílabas átonas para serem prosodizadas como uma ω (TONELI, 2017). Assim sendo,

a palavra fonológica corresponde, então, ao domínio do processo de harmonia desde

que coincida com os limites da palavra morfológica, não incluindo, portanto, itens

funcionais átonos, ou prefixos que comportam-se como ω independentes.

A harmonia vocálica foi identificada em sílabas pretônicas contíguas como

/C1V1.C2V2(C)."CV[+ aberto 3]/, em que V1 e V2 correspondem às vogais médias-

altas, alvos de harmonia, como nos exemplos em (26). Logo, o processo pode ser

estendido a outras sílabas, estabelecendo uma sequência harmônica composta por

três sílabas que compartilham a especificação do traço [+ aberto 3]. Nesses casos,

após ser modificada, a vogal-alvo contígua ao gatilho pode funcionar, também, como

gatilho, possibilitando a continuidade da regra de harmonia vocálica para as sílabas

seguintes.

(26) a. general /Zene"ral/ [Z ↶
E.nE.

↶
"Raë]

b. reprovar /repro"var/ [K ↶
E.pRO

↶
."vaR]

c. coronel /koro"nEl/ [k ↶
O.RO." ↶nEë]

Os exemplos em (26) fornecem indícios de que, além de local, sendo implemen-

tada na sílaba imediatamente anterior à vogal gatilho, a harmonia vocálica é cíclica,

ocorrendo quando há outras vogais-alvo adjacentes à vogal modificada pelo gatilho,

sejam as vogais ciclicamente modificadas componentes da raiz do item lexical ou de

prefixos dentro do domínio de uma palavra fonológica. Todavia, esse movimento cí-

clico tem como segmento-alvo vogais [+ aberto 1, 2] não atingindo, portanto, vogais

[- aberto 2] como apresentado em (27).

(27) a. importante [̃ı.pOR."t5̃.tI], mas *[ẽ.pOR."t5̃.tI]/ *[Ẽ.pOR."t5̃.tI]

b. ingressar [̃ı.gRE."saR], mas *[ẽ.gRE."saR]/ *[Ẽ.gRE."saR]

A harmonia vocálica, dentre outras possibilidade de formalização, pode ser

explanada por meio da organização hierárquica da altura dos segmentos, atingindo,



neutralizações vocálicas 328

especificamente, vogais que são [+ aberto 2], porém não modifica vogais [- aberto

2] tais como /i/ e /u/. Dessa forma, para que a harmonia vocálica ocorra é preciso

que alvo e gatilho compartilhem, ao menos, a especificação de [aberto 2] e que,

a partir de tal concordância, o traço [+ aberto 3] também tenha sua valoração

assimilada, garantindo a mudança do valor do traço que sustenta a distinção entre

vogais média-altas e média-baixas.

Somando-se ao seu caráter cíclico, verificamos que a estrutura silábica, com

exceção da coda nasal, não bloqueia ou condiciona a harmonia vocálica. A exemplo

do alçamento, o fenômeno de harmonia vocálica foi atestado em sílabas distintas,

como apresentado no quadro 71, sejam tais estruturas abertas, sem ramificação da

rima (V, CV, CCV), ou complexa, composta por uma coda (VC, CVC).

Sílaba V ou VC
Exemplo

/o/ /e/
V [O."tEë] [E."tER.nU]

VC — [ES."kRa.v5]
CV [sO."fa] [KE."la.tUS]

CVC [kOR."taR] [O.fER."tO.RI
“
U]

CCV [flO."RES.t5] [tRE."paR]
Sílaba CVC

Modo de articulação da
coda

Exemplo
/o/ /e/

Rótico [kOR."taR] [O.fER."tO.RI
“
U]

Fricativa [gOS."tO.z5] [dEZ.lO."ka]
Nasal — —

Lateral [sOë."da.dU] [mE."LOR]

Quadro 71: Harmonia vocálica e estrutura silábica.

Dentre os dados investigados, a harmonia vocálica é consolidada em estruturas

V, VC, CV, CCV e CVC, desde que a coda em evidência não seja uma consoante

nasal. Isso é devido à ocorrência do processo de nasalização vocálica também ativo

no pstp posto que, após espraiada a nasalidade, a consoante nasal é apagada e a

vogal nasalizada é produzida como uma vogal média-alta (BALDUINO, 2018).

Nas sílabas pretônicas, a harmonia vocálica é concretizada em decorrência do

compartilhamento da especificação de [+ aberto 3] de uma vogal tônica contígua à

estrutura modificada. Nesse sentido, a proeminência silábica parece desempenhar
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um importante papel na consolidação do fenômeno, justificando as vogais tônicas,

ao contrário das átonas, como segmentos posicionalmente privilegiados dentro de

uma palavra. As vogais tônicas, no pstp, desse modo, por portarem informações

prosódica e psicolinguística relevantes, evitam neutralizações e/ou alterações de seus

traços, sendo capazes de engatilhar a harmonia vocálica, entretanto não sofrendo

alçamento como as átonas (cf. BECKMAN, 1998).

A tonicidade da vogal gatilho é considerada, até o momento, um fator im-

portante para desencadear a harmonia vocálica nas sílabas pretônicas dos dados

investigados, contudo, há um grupo de dados no qual a realização de vogais média-

baixas parece ocorrer de forma autônoma à qualidade da vogal tônica: em algumas

palavras, as vogais média-baixas são constatadas na primeira sílaba pretônica, de-

marcando um abaixamento independente à qualidade vocálica da vogal contígua à

direita ou mesmo à vogal tônica. No quadro 72, é possível contemplarmos [E] e [O]

na primeira sílaba de cada palavra a despeito de a vogal ser [- aberto 3] ou [+ aberto

3], caracterizando uma sequência desarmônica em um contexto cujo inventário fo-

nológico previsto é composto por cinco vogais /i, e, a, o, u/, com neutralização das

vogais médias.

/e/ /o/
evangelizar [E.v5̃.Ze.li."zaR] hortaliça [OR.ta."li.s5]
geralmente [ZE.Raë."mẽ.tI] hospital [OS.pi."taë]
cemitério [sE.mi."tE.RU] novidade [nO.vi."da.dI]
testamento [tES.ta."mẽ.tU] optar [O.pi."taR]
verdadeiro [vER.da."deI

“
.RU] provisório [pRO.vi."zO.RU]

perguntou [pER.gũ."to]
eleição [E.leI

“
."s5̃I

“
]

escolhido [ES.ku."Li.dU]
região [KE.Zi."5̃U

“
]

Quadro 72: Neutralização Vocálica: abaixamento vocálico em pretônicas.

Nos itens lexicais apresentados no quadro 72, todas as sílabas que portam [E] e

[O] podem conter, também, o acento secundário da palavra, critério fonético e fonoló-

gico que oferece indícios da atribuição do acento sencundário para o pstp (cf. seção

4.4.2). Devido à abertura da mandíbula, maior para [E] e [O] em contraposição a [e] e



neutralizações vocálicas 330

[o], as vogais média-baixas são mais proeminentes, pois apresentam duração e inten-

sidade elevada (PRINCE; SMOLENSKY, 1993). Essa proeminência é assinalada,

pelo abaixamento das vogais médias-altas no pstp, em sílabas que portam acento

secundário ou compõem a cabeça de um pé, sendo os dados do quadro 72 casos de

neutralização vocálica que ocorre de modo independente à harmonia vocálica.

Considerando o alçamento, discutido na seção 5.1.1, é possível estabelecer-

mos um paralelo entre os fenômenos de alçamento e de abaixamento em átonas,

interpretando-os como resoluções distintas de demarcação de proeminência entre sí-

labas fortes e fracas. Tanto o alçamento quanto o abaixamento - que ocorre de modo

independente à harmonia vocálica - compõem o resultado de um mesmo mecanismo

linguístico: fortalecimento do contraste de sílabas fracas e fortes em contextos nos

quais essa percepção pode ser ameaçada (CROSSWHITE, 2004). Sendo assim, o

falante ora demarca proeminências secundárias ao acento lexical, produzindo vogais

baixas onde o acento secundário é previsto, ora opta pelo alçamento de pretônicas,

demarcando a atonicidade destas em relação à sílaba tônica (quadro 73).

Alçamento Abaixamento Não-observado*
[i.le."f5̃.tI] [E.v5̃.Ze.li."zaR] *[E.la.bu."Ra.dUS], mas [E.la.bu."Ra.dUS]
[si.mi."tE.RU] [sE.mi."tE.RU] *[E.lu.Zi."a.d5S], mas [E.lu.Zi."a.d5S]
[pi.Ri."go.zU] [pER.gũ."to] *[E.leI

“
.to."Raë], mas [E.leI

“
.to."Raë]

[buR.bu."le.t5] [OS.pi."taë] *[O.ka.zi."5̃U
“
], mas [O.ka.zi."5̃U

“
]

[ku.la.bu.Ra."s5̃U
“
] [kO.la.bO. Ra."s5̃U

“
] *[O.pi.ni."5̃U

“
], mas [O.pi.ni."5̃U

“
]

[a.su.si."a.dUS] [nO.vi."da.dI] *[O.fi.si."aë], mas [O.fi.si."aë]

Quadro 73: Neutralização Vocálica: abaixamento vocálico em pretônicas e acento
secundário - pstp.

A escolha pelo abaixamento ou pelo alçamento vocálico, em sílabas pretônicas

portadoras do acento secundário, não parece ser guiada apenas por fatores estrita-

mente linguísticos, uma vez que os itens apresentados no quadro 73, como demons-

trado por cemitério [si.mi."tE.RU] ∼ [sE.mi."tE.RU] e colaboração [ku.la.bu."Ra.s5̃U
“
]

∼ [kO.la.bO."Ra.s5̃U
“
], apresentam ambas as possibilidades. De fato, embora fatores

como estrutura silábica - uma vez que o alçamento de /e/ não ocorre em sílabas

CVC cuja coda é preenchida por rótico -, e a formação de palavra - dado que o abai-

xamento é preferido em sílabas que além de portarem o acento possuem, em sua



neutralizações vocálicas 331

base, uma vogal média-baixa -, pareçam favorecer o abaixamento em detrimento ao

alçamento, variáveis como escolaridade e idade podem, também, atuar em tais pro-

cessos. Ainda que não seja um dos objetivos desta tese se ater a tais questões, esses

são pontos relevantes no tratamento da harmonia vocálica em trabalhos futuros.

Ainda dentro desse grupo, há alguns itens lexicais cuja neutralização vocálica

suscita dúvidas entre indicar a existência de harmonia vocálica, ou de um processo

de neutralização motivado pelas relações de proeminência de sílabas fracas e fortes

dentro de uma palavra. Esse é o caso de formas derivadas com os sufixos –inh, -zinh

e –íssim. A esse respeito, autores como Cristófaro-Silva (1998), Wetzels (1991), Lee

(1999; 2013), Mateus e D’Andrade (2000), Ulrich e Schwindt (2018), entre outros,

verificam que as vogais média-baixas, no pb e no pe, são esperadas em contexto

pretônico antecedido por formas derivadas com os sufixos –mente, –inh, -zinh ou

–íssim caso o radical do substantivo/adjetivo base apresente [E] ou [O] em posi-

ção tônica (CRISTÓFARO-SILVA, 1998). Logo, partindo de adjetivos como sério

["sE.RI
“
U], a forma derivada prevista seria seríssimo [sE."Ri.si.mU], com a manutenção

de [E], ao passo que em itens como bola ["bO.l5], a forma diminutiva seria bolinha

[bO."l̃ı.ñ5] para as variedades brasileira e europeia do português.

Como discutido na seção 4.4.2.1, Santiago (2019), Santiago et al. (no prelo)

e Agostinho, Balduino e Vieira (no prelo) demonstram que essa previsão não é

sustentada para o pp, variedade em que a alternância entre as vogais média-altas

e baixas é aplicada em formas derivadas. Refutando o pressuposto de que “todos

os falantes apresentam as vogais [E, O] em posição pretônica em formas derivadas

com sufixos ‘-mente, -inh, -zinh, -íssimo’ ”(CRISTÓFARO-SILVA, 1998, p. 84), os

autores indicam que o pp possibilita a realização de [e] e [o] em palavras formados por

sufixos -(z)inh e –íssim, como em (28) (SANTIAGO et al., no prelo; AGOSTINHO,

BALDUINO, VIEIRA, no prelo).

(28) (Exemplos de SANTIAGO et al., 2021; AGOSTINHO, BALDUINO, VI-

EIRA, no prelo)

a. cafezinho [ka.fE."z̃ı.ñU] ∼ [ka.fe."z̃ı.ñU]

b. avozinha [a.vO."z̃ı.ñ5] ∼ [a.vo."z̃ı.ñ5]
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Os dados produzidos com alçamento da vogal média-baixa, em posição pretô-

nica, contêm /i/ como vogal seguinte, vogal alta, [- aberto 3], que poderia, através

do processo de harmonia vocálica, engatilhar o alçamento vocálico das vogais baixas

de modo a harmonizar a sequência vocálica para a especificação de [aberto 3]. En-

tretanto, considerando que os casos identificados como harmonia vocálica, no pstp,

tenham apontado apenas vogais [+ aberto 3] como gatilho, os dados derivados são

um grupo muito restrito para atestar /i/ como gatilho de harmonia vocálica. Desse

modo e assumindo a possibilidade de neutralizações vocálicas como resultado de

ajustes de proeminência, observamos que o alçamento de média-baixas apenas é

possível em sílabas pretônicas que não portam o acento secundário, podendo este

ser o ponto chave para a neutralização vocálica desse grupo de palavra e não a vogal

/i/.10

No pb e no pe, sufixos como -inh, -zinh, –íssim e -mente têm sido analisa-

dos como palavras fonológicas independentes, uma vez que portam proeminência

de forma autônoma à sua base (cf. LEE, 1999; 2013; MATEUS, 2004; ULRICH;

SCHWINDT, 2018; SIMIONI; SCHWINDT, 2018) e, por isso, há vogais como [E] e

[O] nas sílabas pretônicas. Conforme essa perspectiva, em itens como cafezinho e

avozinha do corpus teríamos duas palavras fonológicas como indicado em (29).

(29) a. [cafE]ω [zinho]ω

b. [avO]ω [zinha]ω

c. [sE]ω [rissimo]ω

d. [pO]ω [zinho]ω

e. [pE]ω [zinho]ω

Nos exemplos apresentados em (29) (a-b), verificamos a presença de duas síla-

bas com proeminência latente (sublinhadas) nas palavras morfológicas consideradas:

uma correspondendo ao acento lexical, e outra ao acento secundário de tais palavras

morfológicas. Em todos os casos em (29), <zi> e <ri> são interpretados como a

10 Para testar essa hipótese seria preciso observar, nos dados do pstp, se o abaixamento vocálico pode ocorrer

em sílabas pretônicas não portadoras de acento secundário e não condicionadas por vogais baixas tônicas como em

algumas variedades do pb que produzem itens como menina [mE."ni.n5] (cf. MADRUGA; HAMANN; ABAURRE,

2020).
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sílaba mais proeminente da palavra, ao passo que as demais proeminências são con-

cebidas como acento secundário, isto é, um ponto de proeminência em uma cadeia

sonora capaz de organizar a cadeia fonética como um domínio rítmico e reforçar o

poder informativo do acento principal (MATEUS, 2004).

No pstp, como demonstrado na seção 4.4.2.1, o acento secundário é atribuído

para a direção esquerda a partir da sílaba tônica no domínio de palavra fonológica,

alternando sílabas e, por isso, impedindo o choque de acentos. Os itens estabeleci-

dos de (29) (c-e), caso portem proeminência e constituam uma palavra fonológica

distinta à -zinh, -inh e -issm, promoveriam um choque de acentos, o qual não po-

deria ser solucionado em um nível de composto prosódico, posto que, distintamente

de cafezinho e avozinha, não há uma sílaba contígua à esquerda para a qual

o acento poderia ser deslocado. Logo, pressupor que tais sufixos correspondam a

palavras fonológicas autônomas, assim como compreender qual o papel do acento

secundário para estabelecimento da harmonia vocálica ou de uma neutralização via

abaixamento, no pstp, suscitam dúvidas.

Para o pb, Collischonn (1994) afirma que, nos casos de sílabas pretônicas que

antecedem sufixos como -zinh, -inh, -issm e -mente, a qualidade vocálica não com-

prova, necessariamente, a presença de um acento, sendo este explicado por questões

morfológicas. De fato, no pb e no pe, as vogais média-baixas das bases dos sufixos

-zinh, -inh e -issm conservam sua altura mesmo após a derivação, ao contrário do

que acontece quando há associação a outros sufixos, como em b[e]leza, m[o]leza,

s[e]rragem, entre outros. No pstp, embora seja verificada a manutenção das vogais

média-baixas das bases, essas podem também ser neutralizados como [e] e/ou [o],

fenômeno atestado somente em sílabas átonas que não portam qualquer tipo de pro-

eminência. A neutralização é identificada, inclusive, em itens cujo valor do sufixo

diminutivo pode não estar transparente ao falante, como em sozinho [so."z̃ı.ñU],

dado observado no pst, oferecendo indícios de que o alçamento promovido pela al-

teração do traço [- aberto 3] configura um processo que visa intensificar as distinções

de proeminência silábica.

Por isso, embora a ocorrência de [E] e [O] nas bases adjungidas aos sufixos em

evidência, quando atestada, ofereça pistas de que nas macrovariedades de stp -zinh,
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-inh e -issim possam compor palavras fonológicas independentes, a ocorrência de

neutralização vocálica, nas bases, indica que base + sufixos devem estar contidos

em um mesmo domínio para ocorrência de tal processo, seja esse domínio a própria

palavra fonológica, seja domínios maiores decorrentes de uma possível composição

prosódica, em que duas palavras prosódicas são unidas e formam uma unidade

superior à palavra e inferior à frase fonológica (VIGÁRIO, 2010). Investiguemos,

pois, ambas as hipóteses a partir do quadro 74. Neste quadro, os itens molinho,

belíssimo, bolada e serragem correspondem a dados de fala controlada e foram

retirados de Agostinho, Balduino e Vieira (no prelo). Os demais dados fazem parte

do corpus analisado nesta tese.

Derivação Flexão
Sufixo Exemplo Sufixo Exemplo
-zinh [so."z̃ı.ñU] -ar infinitivo [a.dO."RaR]
-inh [mo."l̃ı.ñU] -ar infinitivo [KE.pRO."vaR]
-issm [be."li.si.mU] -amos vt [gOS."ta.mUS]
-ada [bO."la.d5] -ava vt [gOS."ta.v5]
-agem [sE."Ka.Zẽ] -ado vt [gO.vER."na.dU]
-ção [pRE.pa."Ra.s5̃U

“
] -ados vt [ES.plO."Ra.dUS]

-ãnte [̃ı.pOR."t5̃.tI] -ando vt [mO."R5̃.dU]
-mente [bRE.vi."mẽ.tI] -ado vt [sE.pa."Ra.dU]

Quadro 74: Harmonia Vocálica: sufixos derivacionais e flexionais no pstp - Dados
de Fala Controlada e Espontânea.

Nos dados expostos no quadro 74, apesar de a neutralização de vogais médias-

baixas, em sílabas átonas e diante dos sufixos -zinh, -inh e -issim, gerar uma sequên-

cia harmônica, há um fenômeno distinto à harmonia vocálica constatada em sufixos

derivacionais como -agem, -ante, -ada, entre outros, o qual engatilha o abaixamento

de /e, o/ entre base e sufixo de sílabas contíguas: importante [̃ı.pOR."t5̃.tI], serra-

gem [sE."Ka.Zẽ] e bolada [bO."la.d5].

Comportamento similar é demonstrado pelos sufixos flexionais, em que as vo-

gais médias pretônicas foram modificadas pela vogal do morfema que portava in-

formação gramatical, como exemplificado por itens como gostamos [gOS."ta.mUS],

adorar [a.dO."RaR], morando [mO."R5̃.dU], explorados [ES.plO."Ra.dUS], entre outros,

compostos pela sequência ‘vogal média + morfema flexional encabeçado por [a] em
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sílaba tônica. Desse modo, observando outros sufixos do pstp, notamos que a har-

monia vocálica pode ocorrer dentro da base, ou mesmo na fronteira entre base e

diversos sufixos derivacionais e flexionais como indicado no quadro 74, porém não é

engatilhada por /i/ tônico.

A harmonia vocálica, no pstp, é um fenômeno engatilhado por /E, a, O/ de

sílabas tônicas e modifica /e, o/ de sílabas pretônicas. No quadro 75, expomos as

possibilidades de combinação vocálica em sílabas contíguas considerando os dados de

fala espontânea e controlada, em que (—) é utilizado para indicar sequências que não

apresentaram harmonia vocálica ou itens cuja sequência de vogais não evidencia a

contraposição de itens [- aberto 3] e [+ aberto 3]. Valvo, nesse quadro, corresponde ao

segmento-alvo, ao passo que Vgatilho diz respeito à vogal que engatilha o fenômeno.

O item lexical está transcrito em negrito quando apresenta alteração da vogal alvo,

ao passo que as formas em que não há aplicação de harmonia vocálica não estão em

destaque.

Valvo/
Vgatilho

[- ABERTO 3] [+ ABERTO 3] [- ABERTO 3]
i e E a O o u

i [- ab3] - - [se.mi."tE.RU] [pi."ka.d5] [Zi."lO] - -
e [- ab3] [kRe."si] [be."beR] [KE."mE.dI

“
U] [ES."taR] [mE."LO] [di.Re."toR] [e.du."kaR]

o [- ab3] [ko."mi] [kRo."Se] [O."tEë] [sO."fa] [O.bO."bO] [o.so."bo] [ko."Ru.Z5]
u [- ab3] - - [mu."LER] [uR."ba.n5] - - -

Quadro 75: Harmonia Vocálica: combinações vocálicas identificadas no textscpstp:
Valvo corresponde à vogal alvo; Vgatilho à vogal gatilho e a vogal sublinhada indica
a vogal modificada.

Com auxílio do quadro 75, notamos que, em sílabas contíguas, são possíveis

diferentes tipos de combinações envolvendo vogais médias ou altas. Tais arranjos

de /Valvo/ e [Vgatilho] configuram na modificação de /Valvo/ por abaixamento, re-

sultando em uma palavra composta por sílabas adjacentes harmônicas. De outro

modo, coincidindo /Valvo/ e [Vgatilho] com a especificação do traço [aberto 3], não

observamos alternância de traços, mesmo que [aberto 2] divirja. No quadro 76, as

combinações identificadas no corpus de fala espontânea estão sintetizadas, confir-

mando as sequências observadas por meio do exame dos dados de fala elicitada em

contexto frasal controlado.
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Gatilho Alvo Resultado Exemplo

E e E [KE."mE.dI
“
U]

a e E [ES."taR]
O e E [mE."LO]

E o O [kO."KE.tU]
a o O [pO."ta.veë]
O o O [mi.kO."kO]

Quadro 76: Harmonia Vocálica: arranjos de alvo, gatilho e resultado.

A variação entre [e] → [E] e [o] → [O], engatilhada por /E/, /a/, /O/, é justificada

pelo compartilhamento da especificação do traço [+ aberto 3] entre vogal-alvo e vogal

gatilho (cf. WETZELS, 1991; 1992), caracterizando um abaixamento cujo resultado

é uma vogal que compartilha a especificação de [aberto 2] e [aberto 3] com o gatilho.

Um tipo similar de harmonia vocálica é identificado, também, em algumas va-

riedades do pb, sendo concebido como harmonia [ATR]. O traço [ATR] é empregado,

por alguns autores, como traço relevante para a conceptualização do processo de har-

monia vocálica por promover explanação sucinta do abaixamento e do alçamento de

média-baixas promovidos pelo fenômeno de harmonia vocálica, indicando o agru-

pamento das vogais-alvo e vogais gatilhos envolvidas no processo (cf. ABAURRE;

GENERRE, 1981; BISOL; MAGALHÃES, 2004; LEE, 2008; SÂNDALO, 2012;

BANDEIRA, 2017; MADRUGA, 2017). A despeito do emprego de [ATR] para o

pb, mantemos [aberto 1, 2, 3] para formalizar os processos de alçamento e harmonia

vocálica, pois, ao excluirmos tal traço, apenas [ATR] não é capaz de distinguir as

vogais média-baixas da vogal baixa, já que /E, O/ e /a/ são todos [- ATR].

Dito isso, o fenômeno de harmonia vocálica, nas macrovariedades de stp, pode

ser sistematizado pelo o acordo regressivo do traço [+ aberto 3], como indicado no

diagrama em (30).

(30)

V V

[+ aberto 3]



neutralizações vocálicas 337

A harmonia vocálica de [aberto 3], em suma, é verificada pelo abaixamento

das vogais médias-altas, em sílabas pretônicas, [e] ∼ [E] e [o] ∼ [O], a depender de

uma vogal gatilho [+ aberto 3] da sílaba tônica. Através desse processo, [E] e [O]

são também possíveis nos subsistemas pretônico do pstp. Assim como os demais

casos de variação, a harmonia vocálica é um processo de caráter variável no pstp:

além de estar circunscrito a itens cujo núcleo da sílaba tônica é preenchido por uma

vogal média-baixa e/ou baixa, o fenômeno é opcional, podendo ocorrer o alçamento

vocálico, como em boneca [bu."nE.k5], colega [ku."lE.g5], sofá [su."fa], escorrega

[iS.ku."RE.g5], escola [iS."kO.l5], entre outros.

A harmonia vocálica é cíclica, isto é, tem como alvo todas as vogais médias

pretônicas adjacentes à vogal gatilho, podendo ser verificada em sequências de síla-

bas pretônicas que contenham o acento secundário ou não: general [ZE.nE."Raë], co-

ronel [kO.RO."nEë], entre outros. O processo tem como domínio a palavra fonológica,

sendo observado em raízes, entre raízes e afixos, como em deslocar [dEZ.lO."ka] e re-

provar [KE.pRO."va], porém não ocorrendo entre palavras fonológicas, prefixos com-

posicionais e bases, dentro de sufixos ou entre clíticos e palavras fonológicas nos da-

dos investigados, como exemplificado por socioeconômico *[sO.sI
“
O.E.kO."nO.mi.kU].

Os sufixos, embora não tenham sido alvo do fenômeno, podem desencadeá-lo em suas

bases, caso portem uma vogal gatilho. Observamos, assim, que, nas macrovariedades

de stp, afixos podem ser modificados sob influência da raiz e a raiz ser modificada

sob influência de afixos.

A harmonia vocálica é um fenômeno muito comum em línguas do oeste afri-

cano e estava presente no Proto-Crioulo do Golfo da Guiné, língua que deu origem

às línguas crioulas de stp (BANDEIRA, 2017; ARAUJO; BANDEIRA; AGOSTI-

NHO, 2020). Enquanto o santome e o angolar preserva esse traço, sincronicamente,

o lung’Ie não possui harmonia vocálica ativa, porém demonstra padrões harmônicos

diacrônicos (ARAUJO; BANDEIRA; AGOSTINHO, 2020). Em (31), são apresen-

tados alguns exemplos com harmonia [ATR] do angolar.

(31) a. ["vE.rE] ’verde’

b. ["O.sO] ’osso’

c. [O."pE] ’pé’
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Dessa forma, é possível argumentar que a harmonia vocálica, no pstp, pode

ser influenciada, porém não determinada, pelo contato linguístico, na medida em

que ambas as variedades estiveram em contato com variedades diacrônicas das lín-

guas crioulas autóctones, especialmente do santome e do lung’Ie. Ademais, é preciso

considerar que o pstp pode ter sido adquirido como língua materna (L1) a partir de

um input que, originalmente, consistia na segunda língua (L2) de falantes nativos

das línguas autóctones de stp (cf. GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2013;

BALDUINO, 2018), havendo, portanto, a possibilidade de transferências linguísticas

estruturais impulsionadas pelo contato e pela transmissão linguística irregular (ver

LUCCHESI; BAXTER, 2009 para o pb), fato que sugere a convivência de subsiste-

mas linguísticos distintos da língua portuguesa em stp, dentre os quais destacam-se

dois: um mais próximo à variedade padrão, o pe, e outro cujos processos de reanálise

e contato linguístico está mais evidente.

Pautados nessas questões, notamos, por fim, que distintamente do alçamento,

processo de redução vocálica que privilegia o contraste de proeminências dentro de

sílabas pretônicas, a harmonia vocálica opta pelo compartilhamento da especifica-

ção do traço de altura entre vogais tônicas e pretônicas apesar de a preservação

da proeminência prosódica e fonética entre sílabas fortes e fracas se tornar menos

evidente - exceto em casos cujo abaixamento atinge somente sílabas que portam o

acento secundário. A esse respeito, no entanto, é preciso ressaltar que se, por um

lado, a distinção de altura entre vogais tônicas pretônicas passa a ser menos evi-

dente, por outro, a distinção duracional é mantida: [E] e [O], apesar de produtivas

em sílabas pretônicas, não possuem duração equivalente a ["E] e ["O] tônicas. A har-

monia vocálica e o alçamento, no pstp, além de fenômenos distintos, co-ocorrem,

pois ambos são identificados em sílabas pretônicas e, por vezes, diante do mesmo

contexto segmental. Tal concorrência, além de indicar diferentes soluções para a

demarcação de proeminências no pstp, transparece a convivência de subsistemas

fonológicos dentro de uma mesma comunidade linguística. Sendo assim, notamos

ora uma aproximação do pstp com o pe, variedade que privilegia o alçamento vocá-

lico, ora uma afinidade com as línguas autóctones e outras variedades do português,

como alguns dialetos do pb, que não correspondem à norma em stp.
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5.2 Nasalização Vocálica

O pst e o pp não apresentam vogais nasais fonológicas, sendo [̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ] o

resultado de processos distintos de nasalização vocálica: nasalização tautossilábica,

promovida por uma coda nasal, e nasalização heterossilábica, engatilhada por um

onset nasal. Ambos os processos são engatilhados por uma consoante [+nasal] e

restritos à rima silábica, ou seja, incidem sobre o núcleo e os offglides.

A despeito dessas similaridades, também são perceptíveis algumas diferenças.

A nasalização vocálica engatilhada por uma coda nasal, por exemplo, é sempre

tautossilábica, pode produzir distinção de significado, ocorre independentemente

ao acento lexical da palavra, sendo perceptível em sílabas átonas e tônicas. Além

disso, a consoante nasal em coda, após o espraiamento da nasalidade, pode ser

apagada. Já a nasalização vocálica decorrente de um onset nasal, de outro modo,

não acarreta o apagamento da consoante gatilho, ultrapassa a fronteira silábica e,

por isso, é heterossilábica, sendo estabelecida, principalmente, em decorrência do

acento lexical da palavra-alvo.

Esta seção, ampliando a discussão de Balduino (2018, 2020), Araujo e Bal-

duino (2019) e Balduino et al. (2021), descreve e propõe uma análise fonológica

para os dois processos de nasalização. Dessa forma, na subseção 5.2.1, examinamos

dados cuja nasalização vocálica é induzida por uma coda nasal, sustentando uma

interpretação bifonêmica da nasalidade, pela qual assumimos a inexistência de vo-

gais nasais intrínsecas no português de stp. Já na subseção 5.2.2, nos dedicaremos

à descrição da nasalidade vocálica engatilhada por onset nasal.

5.2.1 Nasalização Vocálica Tautossilábica

No pst e no pp, a nasalidade vocálica é um processo identificado em vogais

de todas qualidades com exceção das vogais média-baixas [E] e [O], podendo ser

implementado em sílabas tônicas e átonas, como indicado no quadro 77.11

11 Pontada - Mesmo que “madura”. Ex: É preciso utilizar banana pontada.
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Vogal Tônica Átona
[̃ı] tinta ["t̃ı.t5] pintado [p̃ı."ta.dU]
[ẽ] lento ["lẽ.tU] tentar [tẽ."taR]
[5̃] criança [kRi."5̃.s5] antigo [5̃."ti.gU]
[õ] pombo ["põ.bU] pontada [põ."ta.d5]
[ũ] atum [a."tũ] untar [ũ."taR]

Quadro 77: Nasalização Vocálica Tautossilábica - pstp.

Contrapondo as vogais nasalizadas com vogais orais, é possível observar al-

guns pares mínimos, como indicado em (32). A distinção de significado promovida

a partir da oposição segmental entre [ṽ] e [v], não é verificada para toda vogal nasali-

zada, logo, itens como manga ["m5̃.g5], contra ["kõ.tR5], lento ["lẽ.tU], entre outros,

embora apresentem vogais nasalizadas, são todos destituídos de pares mínimos.

(32) a. linda ["l̃ı.d5] vs lida ["li.d5]

b. sem ["sẽ̃ȷ] vs sei ["seI
“
]

c. lã ["l5̃] vs lá ["la]

Apesar de a existência de pares opostos constituir um argumento potencial

para vogais nasais fonológicas no pst e no pp, outros aspectos fonotáticos de tais

variedades corroboram uma perspectiva bifonêmica e devem ser considerados, como,

por exemplo, a estrutura silábica e a alternância de vogais orais e nasalizadas em

um mesmo contexto. De maneira geral, as sílabas que portam a vogal nasalizada

comportam-se como as demais sílabas CVC da língua e, por isso, em sílaba final,

tendem, com algumas exceções, a atrair o acento como em (33).

(33) a. pudim [pu."d̃ı]

b. além [a."lẽ̃ȷ]

c. irmã [iR."m5̃]

d. Bombom [bõ."bõ]

e. atum [a."tũ]
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Além disso, quando o acento não é atribuído à última sílaba que contém uma

vogal nasalizada, o alçamento de vogais átonas finais não é identificado, do mesmo

modo que ocorre com sílabas CVC compostas por um rótico ou uma lateral em

sílabas átonas finais, como exposto nos exemplos em (34).

(34) a. nuvem ["nu.vẽ̃ȷ], *["nu.ṽI]

b. jovem ["ZO.vẽ̃ȷ], *["ZO.ṽI]

c. potável [po."ta.veë], * [po."ta.vIë]

O pst e o pp apresentam, ainda, a possibilidade de não nasalização vocálica

em contexto tônico e átono em fronteira de palavra. Os dados em (35), desse modo,

embora tenham sido verificados com a vogal nasalizada, foram observados a partir

da produção de uma vogal oral, sugerindo que, nesses casos, a consoante nasal em

coda tenha sido elidida antes mesmo de engatilhar o espraiamento da nasalidade à

vogal tautossilábica.

(35) a. nuvem ["nu.vẽ] ∼ ["nu.vI]

b. jovem ["ZO.vẽ] ∼ ["ZO.vI]

c. órfã ["OR.f5̃] ∼ ["OR.f5]

O apagamento de codas, nas variedades de stp, é favorecido em fronteira de

palavra fonológica, contexto de elisões recorrentes também em pb e pe (CALLOU;

SERRA, 2012). Logo, os itens em (35) estariam de acordo com as demais codas do

pst e do pp, que são frequentemente elididas em fronteira de palavra. Ademais,

em contextos átonos finais, quando a coda que bloqueia o fenômeno de alçamento

é eliminada, esse processo pode ser implementado normalmente como indicado em

(35) (a) e (35) (b) - comportamento também identificado em itens que portam outras

codas como em potável [po."ta.vI] após a elisão da lateral em coda.12

Ainda em fronteira de palavra, as vogais nasalizadas comportam-se de modo

distinto aos demais segmentos vocálicos das variedades de stp. Similarmente ao pb

(CÂMARA JR., 1970), processos como sândi vocálico não são constatados quando

12 O apagamento de codas será discutido em mais profundidade nas seções 5.3 e 6.3.
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V1 é nasalizada, sugerindo que isso ocorre em decorrência da coda nasal que torna

a sílaba fechada (CVC), como nos exemplos de (36) (a) e (36) (b). Ao ser desfeito

o contexto CVC por meio do apagamento da coda nasal, todavia, o sândi vocálico

é implementado normalmente, como elucidado em (36) (c).

(36) a. irm[5̃] [a]legre, *irm[5̃]legre

b. irm[5̃] [a]mada, *irm[5̃]mada

c. nuv[I] [i]especial, nuv[i]special

Distintamente da nasalização vocálica nas variedades brasileira e europeia do

português, no pst e no pp, esse processo, embora comum, não possui implementação

obrigatória. Dessa forma, além de não serem constatados pares mínimos do tipo /ã/

e /aN/ nos dados, em alguns contextos a oposição entre uma vogal oral e nasalizada

não é capaz de alterar o significado entre o item lexical nasalizado e não nasalizado

como exposto em (37).

(37) a. banho ["b5̃.ñU] ∼ ["ba.ñU]

b. grande ["gR5̃.dI] ∼ ["gRan.dI]

c. senhora [sẽ."ñO.R5] ∼ [se."ñO.R5]

Os dados em (37) elucidam a opcionalidade do processo de nasalização tautos-

silábica no pst e no pp, assim como postulado para o santome (BANDEIRA, 2017) e

para o lung’Ie (AGOSTINHO, 2015; AGOSTINHO; BALDUINO, ARAUJO, 2020),

porém, não é reportado como fenômeno comum no pb e no pe, variedades nas quais

a nasalidade vocálica tautossilábica é caracterizada como obrigatória (CÂMARA

JR., 1970; MORAES; WETZELS, 1992; SEARA, 2000; MATEUS; D’ANDRADE,

2000; VALENTIM, 2009).13.

Somando-se a tais indícios fonotáticos, é possível considerarmos alguns aspec-

tos fonéticos que justifiquem a estrutura bifonêmica /vN/ para análise de vogais

nasalizadas no pst e no pp. Em termos acústicos, Balduino (2018) e Araujo e Bal-

duino (2019) constatam que vogais nasalizadas (ṽN) são mais longas em relação às

13 Exemplo da opcionalidade da nasalização em lung’Ie: /kaNsa/ [k5̃"sa] ∼ [k5̃n."sa] ∼ [kan."sa] ‘cansar’ (AGOSTI-

NHO; BALDUINO; ARAUJO, 2020, p. 5)
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vogais orais (V), sendo este alongamento médio de 48,1% para o pst e de 60,6%

para o pp. Os critérios investigados, abarcaram a tonicidade dos itens lexicais e a

coarticulação com as oclusivas antecedentes e subsequentes ao segmento-alvo. Nesta

tese, os valores, para cada contexto, foram avaliados em conjunto, como indicado na

tabela 5.12 para o pst e na tabela 5.13 para o pp (BALDUINO, 2018; ARAUJO;

BALDUINO, 2019).

Tabela 5.12: Duração média de ṽN e V - pst (ARAUJO; BALDUINO, 2019, p. 47).
MÉDIA Dms = diferença em milisegundos entre as vogais tônicas e pretônicas.

Contexto ṽN ms V ms Diferença % Diferença ms

Tônicas 190 139 37 51
Pretônicas 180 95 89 85
Média 174 117,5 48,1 56,5
Média Dms 10 44 — 34

Tabela 5.13: Duração média de ṽN e V - pp (ARAUJO; BALDUINO, 2019, p. 47).
MÉDIA Dms = diferença em milisegundos entre as vogais tônicas e pretônicas.

Contexto ṽN ms V ms Diferença % Diferença ms

Tônicas 160 111 44 49
Pretônicas 155 79 96 76
Média 153,1 95,3 60,6 57,8
Média Dms 05 32 — 27

A duração dos segmentos nasalizados contraposta à duração de vogais orais é

um critério empírico frequentemente utilizado para descrição da nasalidade vocálica

em língua portuguesa (cf. MORAES; WETZELS, 1992; SOUSA, 1994; SEARA,

2000; VALENTIM, 2009, BALDUINO, 2018, entre outros) e em outras línguas (cf.

LOVATTO, 1999). Em geral, os autores concordam em estabelecer o alongamento

vocálico de [ṽn] em relação a [v] como indício de uma estrutura bifonêmica /vN/,

na medida em que a vogal nasalizada corresponderia, justamente, à duração de

uma vogal oral mais a duração correspondente a uma consoante nasal em coda que,

embora apagada, manteria sua duração no esqueleto silábico relacionada, agora, ao

núcleo.

Nas tabelas 5.12 e 5.13, [ṽn] é invariavelmente alongada em relação à [v],

sendo, em pretônicas, essa diferença ainda maior: 89% para o pst e de 96% para o

pp. Araujo e Balduino (2019) interpretam esse fato como consequência da posição



nasalização vocálica 344

acentual, assim como ocorre no pb (MORAES; WETZELS, 1992; WETZELS, 1997;

WETZELS, 2007). No pst e no pp, a vogal portadora do acento é mais alongada em

relação às vogais átonas, o que pode culminar em uma duração alongada da sílaba.

Ao compararmos, em sílabas tônicas, ["ṽn] e ["v], na verdade estamos contrastando

uma sílaba fechada por uma coda nasal /vN/ e, portanto, mais alongada, com uma

["v] mais alongada devido à sua tonicidade. Já ao contrapormos [ṽn] e [v], em sílabas

pretônicas, estamos, de outra forma, comparando também uma sílaba travada por

coda /vN/, entretanto, dessa vez, sua contraparte oral não possui alongamento, pois

não está na sílaba tônica. Por isso, o alongamento de [ṽn] é maior em pretônicas,

atingindo quase o dobro de [v] (ARAUJO; BALDUINO, 2019, p. 47). Esse fato,

conforme Balduino (2018) e Araujo e Balduino (2019), reforça a interpretação bifo-

nêmica da nasalidade, demonstrando que a maior duração de [ṽn], mesmo se esse

segmento compor o núcleo de uma sílaba pretônica, diz respeito à duração de um

segmento vocálico mais um segmento consonantal /V+N/.

Com base nos achados de Balduino (2018) e Araujo e Balduino (2019), visamos

revisitar os resultados de tais estudos e avaliar estatisticamente a possibilidade de a

duração vocálica variar conforme a implementação ou não do fenômeno de nasaliza-

ção, isto é, se haveria efeitos distintos significativos para vogais orais e nasalizadas.

Para tanto, investigamos primeiramente a distribuição dos dados, e similarmente

aos resultados de Balduino (2018), notamos a maior duração de [ṽn] em relação a

[v], como indicado no gráfico em 5.4. No total, investigamos 48 pares mínimos (97

palavras) que continham [ṽn] ou [v], como bamba ["b5̃.b5] e baba ["ba.b5], totali-

zando 192 ocorrências por falante ou 960 ocorrências no total para cada variedade.14

Além disso, alguns informantes repetiram o item alvo mais que três vezes e, nes-

ses casos em que tínhamos quatro ou mais ocorrências, mantivemos o descarte da

primeira rodada e trabalhamos com as produções restantes, totalizando, portanto,

1.945 dados de ambas as variedades.

14 Trabalhamos com cinco informantes para o pst e cinco informantes para o pp.
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Figura 5.4: Distribuição dos valores em milissegundos (y) em função de [ṽn] e [v]
(x). Dados normalizados - pstp.

Para a análise da duração vocálica, em relação à nasalidade tautossilábica,

utilizamos 1.945 ocorrências de palavras, abarcando dados do pst e do pp. Nesse

corpus, 1.037 tokens continham a estrutura [ṽn] e 908 compreendiam [v]. Nesta

tese, a duração vocálica foi analisada mediante uma regressão linear realizada no

Rbrul. Assim, com base em um modelo de regressão linear com efeitos mistos,

elegemos a duração da vogal como variável resposta numérica. Nasalidade ([ṽn]

e [v]), tonicidade (tônico e pretônico), tipo de palavra (logatoma e palavra real),

variedade (pst e pp), informante e item lexical foram avaliadas como variáveis

previsoras. Os resultados podem ser conferidos na tabela 5.14 (p > 0.001).

Tabela 5.14: Nasalidade tautossilábica no pstp: duração vocálica.

Variável Fatores Média (ms) Coeficientes
Nasalidade ṽn 171 41.271

v 89 -41.271
a 140 7.906

Contexto e 138 6.719
o 135 1.624

Vocálico i 128 -6.261
u 123 -9.988

Tonicidade Tônica 139 3.242
Pretônica 127 -2.2709

(N = 1.945; R2: 0.723; Resíduos: -0.0633 (mediana); -0.659 (1Q); 0.590 (3Q))



nasalização vocálica 346

O modelo estimou como significativos para a duração vocálica as variáveis

previsoras nasalidade, contexto vocálico e tonicidade, tendo favorecido a duração os

seguintes fatores: vogal nasalizada (coeficiente: 41.271), sílaba tônica (coeficiente:

3.242) e qualidade vocálica: [a] (coeficiente: 7.906), [e] (coeficiente: 6.719) e [o]

(coeficiente: 1.624). Embora já fosse esperado que a duração vocálica variasse

conforme qualidade e tonicidade, (ver seção 4.4), o modelo atestou que, a duração

também varia de acordo com a implementação do fenômeno da nasalidade, visto

que há aumento duracional se a vogal é nasalizada [ṽn].

A variável variedade, embora não tenha sido eleita como significativa individu-

almente pelo modelo, interagiu com a variável Nasalidade. Como vimos, os estudos

de Balduino (2018) e Araujo e Balduino (2019) já haviam demonstrado que a di-

ferença duracional entre [ṽn] e [v] é mais expressiva para o pp do que para o pst,

porém tal descrição não havia sido avaliada inferencialmente. O modelo de regres-

são linear utilizado, no entanto, atesta a significância dessa diferença (p > 0,001),

indicando que o pp favorece a duração de vogais orais [v], enquanto o pst favorece

a duração de vogais nasalizadas [ṽn]. Os resultados estão expressos na figura 5.5.

PST PP

183

163

84
95

Vogal Nasalisada Vogal Oral

Figura 5.5: Cruzamento das variáveis nasalidade e variedade - valores em ms.

Tendo em vista, a partir dos resultados do modelo de regressão linear utilizado,

que a duração é um critério relevante para análise da nasalidade tautossilábica no

pst e no pp, realizamos, em seguida, um modelo de regressão logística com efeitos

mistos de modo a avaliar os efeitos das variáveis previsoras tonicidade (tônica e

pretônica), duração (Faixas: A (< 100 ms); B (< 150 ms); C (> 150 ms)), variedade
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(pst e pp) e qualidade vocálica ([i, e, a, o, u]) sobre a variável resposta [ṽn] e [v]. As

variáveis eleitas como relevantes (p > 0.001) estão estabelecidas na tabela 5.15.15

Tabela 5.15: Nasalização tautossilábica - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

Tonicidade Tônica 578/997 58 7.707 .99
Pretônica 460/948 48,5 -7.707 .001

Faixa > 151 ms 725/747 97 2.4153 .92
101 - 150 ms 302/592 51 0.0197 .51

Duracional < 100 ms 605/606 0.02 -2.4350 .08
i 193/345 56 0.447 .61

Contexto u 231/425 54 0.445 .61
Vocálico e 204/400 51 -0.250 .44

o 202/382 53 -0.271 .43
a 208/393 53 -0.371 .41

(N: 1.945; Nasalização Tautossilábica: 1.038/53%; R2: 0.986; Intercepto: 0.0595; Input : < 0.515.)

Com base na tabela 5.15, é perceptível que em relação à variável qualidade

vocálica, as vogais altas [i] e [u] são contextos favorecedores, ao passo que [e, o,

a] exerceram um efeito negativo sobre o fenômeno da nasalização no pstp. Já

a tonicidade exerceu o maior efeito positivo sobre o processo: [ṽn] é altamente

favorecida em contexto tônico (logodds: 7.707; P.R. 0,99) e desfavorecida em igual

medida em sílabas pré-tônicas (logodds: -7.707; P.R. 0,001). Esse fato pode estar

associado à distribuição do acento no português, visto que sílabas fechadas por coda,

ao contrário de sílabas CV, podem ser interpretadas como sílabas pesadas que, por

isso, tenderiam a portar o acento na língua. Ou seja, como a nasalização é um

fenômeno engatilhado por uma consoante nasal em coda, é possível que a estrutura

CV/N/ seja favorecida em sílabas tônicas.

Essa interpretação é endossada ao observarmos a possibilidade de apagamento

da coda nasal em consonância com a não nasalização vocálica, mais comumente ob-

servada em átonas finais, no pstp. Palavras como órfã ["OR.f5] e álbum ["aë.bU], por

exemplo, podem perder a coda nasal, não havendo, nesses casos, nasalização. Em-

bora esse fenômeno tenha sido observado, também, em sílabas tônicas, ele ocorreu

apenas com o item lexical irmã [iR."m5], indicando que o apagamento da coda nasal

15Além desse modelo, realizamos outro em que a duração é analisada como variável contínua. Os resultados foram

os mesmos, sendo o valor em logodds de tal variável positivo: +1 0.523.
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e a não nasalização vocálica, em sílabas tônicas finais, é restrito. É possível, assim,

que o apagamento da coda nasal em átonas finais, bem como o favorecimento da

nasalização em tônicas, não estejam desassociados, pois sugerem que sílabas CVC

são pesadas e consideradas como tal para distribuição do acento nas macrovarieda-

des de stp. A síncope da coda em átonas finais, assim, seria motivada por uma

necessidade do sistema em tornar ambas as sílabas leves para atribuição do acento.

Além da tonicidade, a faixa duracional também foi uma variável significativa

para a produção de [ṽn] - fato já antecipado pela regressão linear. Como indicado

no gráfico da figura 5.6, a distribuição percentual de [ṽn] e [v], de acordo com a

duração considerada, é inversamente proporcional: a vogal nasalizada tem o número

de ocorrências ampliado em direção à faixa C ( > 150 ms (97%)), ao passo que o

número de ocorrências de [v] é maior na faixa A (< 100 ms (65,5%)), diminuindo

em direção à C. Logo, a duração é atestada, mais uma vez, como um correlato

importante à nasalização tautossilábica no pstp.

A (< 100 ms) B (101 - 150 ms) C ( > 150 ms)
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Figura 5.6: Gráfico da distribuição % de [ṽn] e [v] em relação às faixas duracionais
consideradas.

Outro correlato fonético que suporta a interpretação bifonêmica e que está

intrinsecamente ligado à duração dos segmentos nasalizados, diz respeito à presença

espectral do murmúrio vocálico imediatamente à direita da vogal nasalizada. Na

figura 5.7, notamos pela faixa selecionada, a presença da vogal /a/ seguida pelo

murmúrio nasal. Este, no que tange à forma de onda, exibe menos picos em relação

às vogais, e, como consequência, sua periodicidade é distinta. No espectro, seu início
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é assinalado pelo fim de F2 da vogal e pela perda de intensidade, caracterizando-se

por ser uma faixa espectral mais clara em relação à faixa da vogal.

Figura 5.7: Palavra canto ["k5̃.tU], na qual identifica-se a nasalidade tautossilábica
assinalada pela duração alongada de [5̃] e pela presença do murmúrio nasal - pp.

De acordo com Balduino (2018), embora não seja possível estabelecer acus-

ticamente o ponto de articulação do murmúrio nasal nos dados do pstp, este cor-

responde ao correlato fonético de uma coda na estrutura silábica das palavras que

apresentam vogais nasalizadas, posto que (i) o apêndice ocupa posição temporal

dentro da sílaba e (ii) essa posição equivale à duração de uma coda /l, r, S/ (BAL-

DUINO, 2018, p. 208).

Corroborando a proposta de Balduino (2018), porém questionando se, de fato,

não é possível identificarmos um ponto de articulação ao murmúrio nasal, havendo,

assim, uma consoante homorgânica à consoante seguinte, comparamos, visualmente,

[m] e [n], produzidas em onset, e o murmúrio que sucede vogais nasalizadas. A

contraposição visual do apêndice nasal com as consoantes [m] e [n], sugere que a

realização de uma consoante nasal homorgânica à consoante seguinte, na coda, talvez

seja possível nas macrovariedades de stp, como indicado nas figuras 5.8a e 5.8b.
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(a) Palavra cano ["ka.nU], na qual identifica-se a produ-

ção [n] em posição de onset - pp.

(b) Palavra fumante [fu."m5̃n.tI], na qual identifica-se a

produção de um murmúrio interpretado como [n] em posi-

ção de coda - pp.

Figura 5.8: Nasal alveolar em onset e em coda.

Seja no onset, seja na coda, [n] e o murmúrio apresentam uma estrutura

formântica muito similar, sendo produzidos pelo fechamento da cavidade oral e

destacando-se por seu aspecto consonantal em contraste às vogais contíguas que

apresentam uma estrutura formântica mais intensa. De fato, [n] e o murmúrio, em

ambos os casos, possuem um F1 tão amplo quanto o de um segmento vocálico, en-

tretanto, os demais picos espectrais sofrem uma queda de amplitude. Já para as

vogais, tais picos espectrais permanecem altos, ou seja, a consoante nasal possui me-

nos energia em relação aos segmentos vocálicos (SEARA, 2000). Tais semelhanças

trazem indícios para que o murmúrio possa ser interpretado, no caso de fumante

[fu."m5̃n.tI], como [n]. Todavia, a despeito das similaridades entre as consoantes na-

sais no onset e o murmúrio nasal identificado na nasalidade tautossilábica, é difícil

precisarmos o ponto de articulação para este murmúrio sem pista vocálica. Desse

modo, ressaltamos, como hipótese, que o murmúrio assimile o ponto de articulação

da consoante seguinte e, por isso, seja mantido na palavra enquanto uma conso-

ante homorgânica, no entanto, não será possível, nesta tese, trazermos evidências

espectrais, como a média dos formantes que compõem [m], [n] e o murmúrio em
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diferentes contextos, bem como as transições entre v.Nv e ṽN.C, para atestarmos

essa interpretação.

Ainda assim, há algumas pistas perceptuais que podem ser utilizadas como ar-

gumento a favor de uma consoante homorgância nasal em coda nas macrovariedades

de stp. Com foco no processo de nasalização vocálica no pp, Balduino e Agostinho

(em preparação), baseadas em Moraes (2003), propõem uma análise fonológica da

nasalidade vocálica nessa variedade por meio da aplicação de testes perceptuais.

Para tanto, as autoras consideraram cinco palavras que continham vogais nasaliza-

das por coda [ṽN], gravadas a partir da frases-veículo Eu falo X baixinho. No

total, Balduino e Agostinho (em preparação) operaram com 10 ocorrências e, por

meio do praat, os segmentos consonantais que seguiam [ṽN] foram apagados digital-

mente. Considerando, por exemplo, o item canto ["k5̃.tU], a oclusiva [t] foi excluída,

sendo apresentada a palavra modificada, sem oclusiva, aos informantes.

Ao aplicar o teste, pretendia-se analisar como o murmúrio nasal é captado por

falantes do pp: os participantes perceptualmente compreenderiam o dado apresen-

tado como (i) uma consoante nasal, resultando em ["k5̃.nU]? ou (ii) como um traço

fonológico nasal como em ["k5̃U]? Enquanto a primeira opção reforçaria a hipótese

bifonêmica, a segunda provaria a existência de vogais nasais no inventário fonológico

do pp.

Os itens lexicais modificados foram apresentados a três falantes do pp com o

auxílio de fones, sendo solicitado aos participantes que reproduzissem exatamente

o que ouviam. Cada um deles julgou duas vezes o mesmo item lexical, resultando

em 30 julgamentos (10 ocorrências x 3 informantes). Considerando todos os jul-

gamentos, Balduino e Agostinho (em preparação) indicam que em 28/30 ou 93,3%

das vezes, os falantes admitiram a existência de consoante nasal completa, seja [n],

diante de consoantes coronais excluídas, seja [m] quando a vogal que sucedia /N/

possuía o traço labial. Tal resultado leva as autoras a concluir que a consoante nasal

na coda é ressilabificada em uma posição inicial (CV), como ["k5̃.nU]. Essa reestru-

turação silábica seria, portanto, uma evidência para a interpretação bifonêmica da

nasalidade no pp.

Os resultados de Balduino e Agostinho (em preparação) reforçam, portanto,
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a inspeção acústica do espectro do murmúrio proposta nesta tese, uma vez que,

visualmente, observam-se semelhanças entre os espectros de consoantes nasais em

onset, e, perceptualmente, o murmúrio é compreendido como [n] e [m] em onset

pelos falantes do pp - justificando, assim, a interpretação do murmúrio como uma

consoante nasal homorgânica em coda.

No entanto, a esse respeito, é preciso salientar que a produção de um murmúrio

nasal na coda, mesmo configurando um resultado possível, não é uma realização cate-

górica no pstp. A possibilidade de realização do murmúrio é favorecida, sobretudo,

diante de oclusivas, porém, quando o segmento seguinte à coda nasal corresponde

a uma fricativa, uma africada, ou a coda nasal está em posição final de palavra, a

produção da coda nasal pode ser realizada de forma breve, ou mesmo ser apagada,

como elucidado na figura 5.9, em que após a produção de [5] identificamos o VOT

de “baixinho”, porém não há indícios de uma consoante nasal em coda.

Figura 5.9: Palavra Órfã ["OR.f5] - pst.

A discussão em torno da homorganicidade de /N/, bem como os resultados de

Balduino e Agostinho (em preparação), sugerem que este fonema é subespecificado

para o ponto de articulação e, por isso, o nó equivalente ao Ponto de C de /N/ pode

ser compartilhado com o nó do Ponto de C da consoante seguinte, promovendo,

assim, o espraiamento do traço [labial], [coronal], [dorsal] que passa a ser associado

à /N/. O processo de nasalização, engatilhado por uma coda silábica, ocorre, então,
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quando o arquifonema nasal /N/ tautossilábico nasaliza a vogal que o precede,

espalhando seu traço [+nasal] para a esquerda. No entanto, embora o segmento

nasal /N/ não tenha seu ponto de articulação definido para a posição de coda, este

detém unidade temporal, o que é expresso pelas diversas realizações fonéticas de tal

segmento.

A subespecificação de /N/ em coda é corroborada, ainda, pelo comportamento

geminado de /ñ/. Como discutido na seção 4.3.4.1, a nasalização de vogais átonas,

como exposto em (38), atestam a ambissilabicidade de [ñ], posto que apenas o onset

[nasal] não explica a nasalização da vogal átona, sendo necessário que a nasalidade,

nesse caso, seja espraiada a partir da coda. A associação de [ñ] à coda somente é

possível por não haver especificação de ponto de articulação em tal posição, sendo

licenciado, apenas, o traço [nasal]. Logo, como [ñ] é composto por tal traço, ele

pode, assim como as outras consoantes nasais da língua, ocupar tal constituinte.

(38) a. ganhar [g5̃."ñaR]

b. dinheiro [d̃ı."ñe.RU]

c. cunhado [kũ."ña.dU]

No que tange ao domínio, notamos que a nasalização vocálica engatilhada por

uma coda nasal é um processo que atinge apenas as vogais, ocorrendo no domínio

da rima. Sendo assim, os segmentos passíveis de serem nasalizados são as vogais e

os offglides, como indicado em (39).

(39) a. pão ["p5̃Ũ
“
]

b. cem ["sẽ] ∼ ["sẽ̃ȷ]

Em (39), /N/ espalha sua nasalidade para a vogal silábica de pão ["p5̃Ũ
“
] e cem

["sẽ̃ȷ], contudo, pode, ainda, nasalizar o offglide [Ũ
“
] e/ou [̃ȷ] das palavras em ques-

tão, sejam tais glides produzidos posteriormente no output ou equivalentes a um

ditongo decrescente licenciado, fonologicamente, no núcleo da sílaba. Os onglides,

de outra forma, não podem ser nasalizados pelo fonema nasal na coda da sílaba,

pois estão, originalmente, silabificados no núcleo da sílaba anterior, e, consequente-

mente, fora do domínio de aplicação da regra de nasalização tautossilábica. Isso é
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indicado nos ditongos crescentes representados em (40): (i) a vogal alta é silabifi-

cada, inicialmente, em um núcleo distinto à vogal contígua à direita (V.VN); (ii) há

implementação da nasalização vocálica que atinge à vogal tautossilábica contígua à

/N/ (V.ṼN) e (iii) a ressilabificação dos glides, I
“

e U
“
, ocorre após a nasalização e

possível apagamento da coda nasal (GṼ).16

(40) a. paciência [pa.si."ẽ.sI
“
5] ∼ [pa"sI

“
ẽ.sI

“
5], *[pa.s̃ı."ẽ.sI

“
5]

b. coentro [ku."ẽ.tRU] ∼ ["kU
“
ẽ.tRU], *[kũ."ẽ.tRU]

Nos offglides resultantes do processo de sândi vocálico externo, a nasalização

é mantida apenas no glide, como indicado em (41).

(41) a. menina um dia, menin[aŨ
“
]m dia

b. visita íntima, visit[ãI
“
]ntima

c. ilha inteira, ilh[ãI
“
]nteira

A não nasalização da vogal silábica, nesses casos, é justificada de modo similar

ao que ocorre com os ditongos crescentes. Por ser uma regra pós-lexical, a diton-

gação apenas é produzida após a aplicação da regra de nasalização, implementada

anteriormente no componente lexical. Assim, quando o glide é reestruturado no

núcleo, a nasalização já foi processada e, por isso, não atinge a vogal silábica da

estrutura CVG.

A nasalização promovida pela coda nasal nas macrovariedades de stp é regres-

siva. Assim sendo, /N/ nasaliza a vogal silábica imediatamente à esquerda, porém

seu traço de nasalidade não é associado a vogais que ocupam o núcleo de sílabas

anteriores não contíguas (42) (a-b), nem a vogais que estejam nas sílabas seguintes

e exigiram um movimento progressivo (42) (a, c-d).

(42) a. apanha [a."p5̃.ñ5], *[5̃."p5̃.ñ5], *[a."p5̃.ñ5̃]

b. diferente [di.fe."Rẽ.tI], *[d̃ı.fẽ."Rẽ.tI]

c. lâmpada ["l5̃.pa.d5], *["l5̃.p5̃.d5]

16 Isso pode ser um indício de que o onglide não ocupe, fonologicamente, o núcleo da sílaba.
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d. pontada [põ."ta.d5], *["põ.t5̃.d5]

A partir dos distintos outputs das vogais-alvo de nasalização tautossilábica,

o processo é formalizado considerando o espraiamento regressivo do traço [nasal]

para a vogal precedente com a manutenção da consoante nasal em coda desde que

haja assimilação do ponto de articulação da consoante seguinte. Nesses casos, a

consoante nasal varia a depender da consoante seguinte, se coronal, labial ou dorsal.

Ademais, é preciso ter em conta a manutenção da consoante nasal em coda, cujo

ponto de articulação é assimilado da consoante homorgânica, porém sem o espraia-

mento da nasalidade para a vogal, bem como o compartilhamento do traço [nasal]

seguido pelo apagamento da consoante nasal em posição de coda sem assimilação

do ponto da consoante seguinte, solução favorecida quando /N/ é sucedido por uma

consoante fricativa. Essas possibilidades estão representadas em (43). Já em (44),

representamos, por fim, casos em que a consoante nasal em coda é elidida antes

mesmo da implementação do processo de nasalização.

(43) /kaNtu/ ["k5̃n.tU] ∼ ["kan.tU] ∼ ["k5̃.tU] ‘canto’

a σ
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c σ

C

N

+nasal
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a
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Em (43) (a), identificamos a possibilidade de nasalização vocálica em consonância

com a manutenção da coda nasal. Além de haver a assimilação do traço [nasal] pela vo-

gal tautossilábica, a coda assimila o ponto de articulação da consoante oclusiva seguinte,

realizando-se como uma nasal homorgânica. Em (43) (b), de outro modo, há opcionalidade

na nasalização. Nesse exemplo, embora a vogal não seja nasalizada, a coda manifesta-se

como uma nasal homorgânica. Já em (43) (c), é verificado o espraiamento da nasalidade

para a vogal precedente e a queda da coda na camada segmental. Em decorrência desse

apagamento, a vogal nasalizada passa a ser mais alongada, pois corresponde a duas uni-

dades temporais em um esqueleto silábico (BALDUINO, 2018; ARAUJO; BALDUINO,

2019). Por fim, em (44), apesar de, fonologicamente, haver uma coda nasal subespecificada

/N/, nesse caso, sua elisão ocorre antes mesmo do espraiamento do traço de nasalidade,

não havendo, inclusive, manutenção da duração silábica.

(44) /orfaN/ ["OR.f5] ‘órfã’
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Em relação, ainda, ao apagamento segmental de /N/, tal qual representado em (43)

(c), é preciso considerar que, se tal processo ocorrer, podemos observar como resultado

a perda temporal silábica, ou mesmo, em raros casos, a manutenção de um alongamento

silábico em relação a outras sílabas CV. Nas regressões linear e logística realizadas nesta

tese, o murmúrio nasal foi incorporado às mensurações. Porém, trabalhos como Balduino

(2018) e Araujo e Balduino (2019) indicam que, ao se omitir sua duração, a diferença

duracional entre [v] e [ṽ] é alterada.
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Com base nos dados desta tese, ao desconsiderarmos a porção equivalente ao mur-

múrio nasal da vogal nasalizada, a diferença duracional entre [ṽ] e [v] é desfeita, pois [ṽ]

tem uma duração equivalente a [v], sendo, em alguns casos, mais curta. Nos gráficos em

5.10, demonstramos a diferença duracional das vogais nasalizadas contabilizando o mur-

múrio ([ṽn]), excluindo o murmúrio ([ṽ]) e considerando as vogais orais ([v]). Para tanto,

abarcamos os dados de ambas as variedades. Como indicado no gráfico referido, [ṽ] e [v]

apresentam duração equivalente, fato que configura um resultado não reportado para vari-

edades como o pb, visto que trabalhos como Valentim (2009) indicam que, nessa variedade,

o alongamento duracional de vogais nasalizadas é mantido mesmo ao desconsiderarmos a

porção equivalente ao murmúrio.

vn v1 v2

175

111
117

(a) tônica

vn v1 v2

172

96 93

(b) pré-tônica

Figura 5.10: Duração média em ms de [ṽn], [ṽ] (v1) e [v] (v2) - pstp.

Além do mais, mesmo esse sendo o resultado geral evidenciado pela média das du-

rações, há casos em que, mesmo excluindo a porção equivalente ao murmúrio, um alonga-

mento é perceptível, especialmente quando a nasal em coda é elidida em meio de palavra

e/ou se antecede consoantes africadas e fricativas. No entanto, ainda assim, esse alon-

gamento não é tão expressivo quando comparamos a duração média de ṽn e v. Alguns

exemplos são demonstrados no quadro 78, no qual contrapomos as médias duracionais e

observamos uma diferença média que varia apenas entre 21 e 15 ms.
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vogal ṽn ṽ V
i 216 151,5 130
e 213,5 - 148,5
a 237 140 125
o 197 148,5 136
u 175 121 106

Total 208 140 129

Quadro 78: Palavras com as cinco vogais orais pretônicas - pstp.

O alongamento duracional e a realização segmental da coda /N/, através da produção

de uma consoante nasal homorgância ou de um murmúrio nasal reduzido em decorrência

do contexto seguinte, atestam a presença de uma unidade temporal dentro da estrutura

silábica que corresponde à posição de coda. Dessa maneira, considerando a possibilidade

de manifestação fonética de uma coda nasal em dados como em (43) (a) e em (43) (b),

reconhecemos, portanto, que primeiro há o espraiamento regressivo da nasalidade para

a vogal contígua, para, somente após isso, /N/ ser apagado. Por fim, o favorecimento

da nasalidade em sílabas tônicas, bem como os dados da figura 5.10, que indicam ser a

duração do murmúrio a responsável pelo alongamento das vogais nasalizadas, corroboram

a existência de vogais nasalizadas e não intrinsecamente nasais.

Constatamos, em suma, que o fenômeno de nasalização vocálica, a partir de uma

coda nasal, pode produzir diferentes resultados que refletem a estrutura bifonêmica do

processo. Assim, a nasalização vocálica engatilhada por uma coda nasal em (45).

(45)

1. independe da proeminência lexical para sua aplicação, porém é favorecida em sílabas

tônicas;

2. pode produzir ou não distinção de significado pela oposição de pares mínimos;

3. distintamente do que apontado em trabalhos prévios, como Balduino (2018), a na-

salização é facultativa, porém sua opcionalidade é mais evidente em fronteira de

palavra, contexto favorecedor de apagamentos em coda nas variedades de stp;

4. decorre de um espalhamento regressivo do traço [nasal] de uma consoante em coda;

5. restringe-se à rima da sílaba, sendo, por isso, denominada como tautossilábica;
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6. o alongamento vocálico decorre, sobretudo, da presença de um murmúrio nasal; esse

murmúrio é o correlato acústico de uma consoante nasal que pode ser realizada de

forma homorgânica;

7. não há uma distinção relevante na implementação da nasalidade tautossilábica em

relação ao pst e ao pp;

8. porém, [ṽn] é significativamente mais longa no pst, ao passo que [v] é mais longa

nos dados do pp, demarcando uma variação acústica na duração das vogais entre as

variedades.

5.2.2 Nasalização Vocálica Heterossilábica

Além da nasalidade tautossilábica, no pstp, há recorrência de nasalização heteros-

silábica, isto é, uma nasalização vocálica engatilhada por um onset nasal, que pode ser

ocupado por uma das consoantes nasais [m] e [n] atestadas na língua. Nesses casos, não há

diferença de significado nas realizações com vogal oral e nasalizada em nenhum caso e, por

isso, itens como cama podem variar entre ["k5̃.m5] ∼ ["ka.m5] sem resultar em implicações

semânticas. O traço [nasal] não está presente na forma fonológica das vogais-alvo e sua

realização nasalizada decorre de uma consoante nasal plenamente especificada no onset da

sílaba adjacente à direita. Assim sendo, esse tipo de nasalidade ultrapassa a fronteira silá-

bica, porém mantém-se restrito à rima: apenas segmentos vocálicos de sílabas adjacentes

que estejam dentro da rima são nasalizados, como indicado em (46).

(46) a. cama ["k5̃.m5] ∼ ["ka.m5]

b. zona ["zõ.n5] ∼ ["zo.n5]

c. Ana ["5̃.n5] ∼ ["a.n5]

d. pena ["pẽ.n5] ∼ ["pe.n5]

No pstp, o acento lexical, a priori, constitui um fator crucial para prevermos a aplica-

ção da nasalização vocálica engatilhada por um onset nasal, assim como para delimitarmos

a origem dos processos de nasalização, pois o fenômeno promovido por coda nasal apresenta

comportamento distinto (BALDUINO, 2018; ARAUJO; BALDUINO, 2019; BALDUINO

et al., 2021). Contrapondo itens cuja vogal-alvo estava em sílabas pretônicas e em sílabas

tônicas, no quadro 79, foi possível constatar que sílabas tônicas correspondem ao contexto
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de implementação de nasalização heterossilábica, ao passo que, sílabas átonas parecem

bloquear o processo.

Tônica Átona
banana [ba."n5̃.n5] ∼ [ba."na.n5] banana [ba."n5̃.n5]
cama ["k5̃.m5] ∼ ["ka.m5] camada [ka."ma.d5]
cano ["k5̃.nU] ∼ ["ka.nU] caneta [ka."ne.t5]
fama ["f5̃.m5] ∼ ["fa.m5] famosa [fa."mO.z5]
amo ["5̃.mU] ∼ ["a.mU] amor [a."moR]

Quadro 79: Nasalização Vocálica Heterossilábica no pstp: sílabas tônicas vs sílabas
átonas.

No quadro 79, verificamos que não houve nasalização heterossilábica em pretônicas,

ou seja, as vogais baixas átonas da sequência CV."NV, em que N corresponde à conso-

ante nasal em onset responsável pelo engatilhamento do processo, sempre realizaram-se

como orais. De forma distinta, a nasalidade heterossilábica em itens lexicais tônicos não é

obrigatória, sendo a vogal tônica de "CV.NV, ora nasalizada, ora produzida como oral. A

opcionalidade na aplicação da nasalização heterossilábica em tônicas aproxima o pst ao

santome e o pp ao lung’Ie (AGOSTINHO, 2015; BANDEIRA, 2017; BALDUINO, 2018;

AGOSTINHO et al., 2020),17 pois, em tais línguas, o fenômeno é também facultativo no

contexto abordado, como demonstrado por mana ["ma.na] ∼ ["m5̃.na] ‘irmã’, dado do san-

tome, no qual a primeira sílaba, mesmo portanto o acento lexical da palavra e estando

contígua a uma sílaba iniciada por consoante nasal, não é necessariamente nasalizada.

Além do mais, conforme demonstrado por Agostinho, Balduino e Araujo (2020, p. 1), “o

acento é primordial para o engatilhamento da nasalização a partir de onset silábico, ao

passo que a nasalização em coda pode ocorrer independentemente da maior proeminência

lexical envolvida”, comportamento não muito distinto do observado para o pst e o pp.18

17 /ñE/ ["ñE] ∼ ["ñẼ] ‘apertar’- Exemplo de nasalidade heterossilábica opcional no lung’Ie (AGOSTNHO; BAL-

DUINO; ARAUJO, 2020, p. 19).
18 Embora o fenômeno de nasalidade heterossilábica seja observado em diferentes qualidades vocálicas, operamos,

sobretudo, com dados compostos por [a], uma vez que a alternância entre [a] ∼ [5̃] é facilmente mensurada mediante

os valores de F1.
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A delimitação das ocorrências da nasalização heterossilábica apenas em sílabas tô-

nicas pode estar relacionada, ainda, ao domínio do pé métrico, e, por conseguinte, à al-

ternância entre sílabas fortes e fracas.19.20 Com base nessa generalização, atribuímos uma

organização métrica para os dados que compõem nosso corpus de análise como indicado

em (47). Investigando, assim, palavras em que a proeminência do pé não coincidisse com o

acento lexical (a) em contraposição a itens cuja proeminência coincidisse ora com o acento

lexical (c), ora não apresentasse qualquer proeminência (b).

(47)

a. [ka.ma."Ra.d5]
(∗ ·) (∗ ·)

b. [ka."ma.d5]
(·) (∗ ·)

c. ["ka.m5]
(∗ ·)

No total, foram analisados 64 ocorrências (32 palavras) por informante, cuja vogal-

alvo [a] estava em contexto átono, porém em uma sílaba que portava a proeminência do

pé, como ilustrado por (a) em (47). Esses dados, representados como v.N /ṽ.N e extraídos

de contexto controlado, foram, a princípio, contrapostos a mais 16 ocorrências / 8 palavras

que continham /a/ em sílabas pretônicas seguidas por consoantes orais e que, portanto,

não poderiam ser nasalizadas (v.C). Operamos, assim, com um total de 80 ocorrências por

falante, totalizando, 240 ocorrências por variedade. Na tabela 5.16, expomos a distribuição

dos itens conforme os contextos abarcados, atribuindo um exemplo para cada contexto

investigado.

19 O pé métrico é uma unidade composta por duas ou mais sílabas que possuem uma relação de dominância, sendo

uma sílaba a cabeça (∗) e as demais recessivas (·) (cf. HAYES, 1995; EWEN; VAN DER HULST, 2001)
20 Para a atribuição do acento lexical, conforme a perspectiva métrica, assume-se que os pés podem ser organizados

da esquerda para a direita ou da direita para esquerda. Tendo em vista o pb, Bisol (1992, 1994), para explicar a

atribuição do acento primário, postula que o pé métrico deve ser construído a partir da borda direita da palavra,

com proeminência à esquerda, constituindo, assim, pés do tipo troqueu (∗ ·)
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Tabela 5.16: Itens lexicais e ocorrências investigadas para análise da nasalização
heterossilábica no pstp - Dados de fala controlada.

Contexto Exemplo Ocorrências Itens Total de Ocorrências
v.N / ṽ.N [ka.ma."Ra.d5] 64 32 192

v.C [ka.za."mẽ.tU] 16 8 48

Palavras como as da tabela 5.16 foram submetidas a uma análise acústica que vi-

sava à mensuração do primeiro formante das estruturas-alvo a partir da porção medial do

segmento-alvo. Conforme Medeiros (2007), um dos aspectos que indicam o contraste entre

as vogais nasalizadas e orais no pb é, justamente, a diferença entre o F1. No geral, o F1

de [5̃] é aproximadamente 100 - 200 Hz menor que o valor de [a] (MEDEIROS, 2007, p.

173) e esse fator acústico é o mesmo tanto para as vogais nasais tautossilábicas, quanto

para as vogais nasalizadas (SOUZA; PACHECO, 2012; BALDUINO, 2018). De modo

a comprovar a ocorrência ou não da nasalidade heterossilábica nas vogais-alvo, além da

análise oitiva, as médias de F1 dos segmentos nasalizados (ṽ.N) foram contrapostas aos

resultados obtidos para as vogais não nasalizadas no mesmo contexto (v.N), bem como aos

valores retirados para as vogais orais fora do contexto de nasalização (v.C). Na tabela 5.17,

discriminamos o número de ocorrências nas quais o fenômeno da nasalidade heterossilábica

pode ser verificado ou não.

Tabela 5.17: Ocorrências da nasalização heterossilábica no pstp - Dados de fala
controlada .

pst
Contexto Exemplo Ocorrências %

ṽ.N [k5̃.ma."Ra.d5] 14/64 21.9
v.N [ka.ma."Ra.d5] 50/64 78.1

pp
Contexto Exemplo Ocorrências %

ṽ.N [k5̃.ma."Ra.d5] 18/64 28.1
v.N [ka.ma."Ra.d5] 46/64 71.9

A frequência de ocorrência do fenômeno, similar em ambas as macrovariedades, foi

estabelecida a partir da mensuração de F1 dos itens examinados. Nas tabelas 5.18 e 5.19,

expomos os valores médios por informante, para cada um dos contextos analisados. Como

pode ser verificado, /a/ pode ser nasalizado quando porta a proeminência do pé, o qual

pode coincidir ou não com o acento secundário, e, nesses casos, o F1 é, aproximadamente,

143 Hz (pst)/ 141 Hz (pp) menor em relação à vogal [a] oral em sílaba átona.
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Tabela 5.18: F1 médio de ṽ.N e V - pst. DP = desvio padrão.

Informantes Masculinos
Contexto I II II Média DP
ṽ.N 459 400 385 415 39.1
v.N 548 513 559 540 24
v.C 565 543 565 558 12.7

Tabela 5.19: F1 médio de ṽ.N e V - pp.

Informantes Masculinos
Contexto I II II Média DP
ṽ.N 457 381 — 419 53.7
v.N 610 515 582 569 48.8
v.C 535 558 588 560 26.6

Nas macrovariedades de stp, assumimos que o alçamento identificado em sequências

átonas como ṽ.N torna-se possível em decorrência do processo de nasalização, fato evi-

denciado pelo F1 de sequências não nasalizadas v.N. Nesses casos, o F1 de [a] atesta uma

produção aberta, semelhante e muitas vezes maior, ao [a] oral de sequências v.C, contexto

em que não há possibilidade de implementação na nasalização.

A nasalidade heterossilábica é, portanto, engatilhada em sílabas que portam a

proeminência do pé, como em <ma> (∗) de mana ["m5̃.na], ou <ka> de camarada

[ka.ma."Ra.d5], ou ainda <a> de animador [a.ni.ma."do], visto que, no pstp, pés terná-

rios são possíveis, de forma independente ao acento lexical. De outro modo, o fenômeno

não é verificado em palavras cuja sílaba átona não contém a proeminência do pé ou um

acento secundário, como é o caso da primeira sílaba, <ka> (·), de caneta [ka."ne.t5].

Mediante os resultados expressos nas tabelas 5.18 e 5.19, constatamos a relevância

da proeminência do pé (binários e, menos comumente, ternários) - e mesmo do acento

secundário, uma vez que a nasalidade heterossilábica é engatilhada quando o alvo está

na sílaba que porta a proeminência do pé. Assumir que a nasalização heterossilábica tem

como o domínio de aplicação o pé, implica reconhecer que o fenômeno pode ser concretizado

dentro deste domínio, desde que a vogal-alvo esteja na sílaba proeminente do pé. Logo, o

que delimita o espraiamento do traço [nasal] é a cabeça do pé, que pode ser projetada como

uma sílaba forte (F) ainda que essa projeção nem sempre coincida com a sílaba tônica,

como é o caso das palavras formadas por quatro sílabas ou mais. Em uma representação

que associa as sílabas como F (forte) ou f (fraca), podemos representar cada par de nós de
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um nível mais baixo projetado em um nó no nível imediatamente acima (MAGALHÃES;

BATTISTI, 2017). Essa projeção segue uma relação binária de proeminência, e, por isso,

observamos um pé forte (F) e um pé fraco (f ) projetados em F, que corresponde ao acento

primário de uma palavra projetada em W, como indicado em (48).

(48)

a. W

F

F

f

σ

da

F

σ

ma

f

f

σ

ni

F

σ

a

b. W

F

F

f

σ

da

F

σ

Ra

f

f

σ

ma

F

σ

ka

c. W

F

f

σ

ma

F

σ

ka

Em (48) (a) e (48) (b), a vogal baixa [a] do pé mais à esquerda, (ani) e (kama), está

licenciada na cabeça do pé (F) e, por isso, pode ser nasalizada de modo independente ao

acento lexical. Dessa forma, há evidências de que o contexto relevante para implementação

da nasalidade heterossilábica, nas macrovariedades de stp, é a proeminência estabelecida

entre as sílabas antes da projeção do acento lexical e não o acento lexical propriamente

dito.

A nasalidade heterossilábica, desse modo, é caracterizada pelo espraiamento regres-

sivo do traço de nasalidade de um onset para v da sílaba anterior. Nesse caso, apesar do

espraiamento nasal, a consoante é plenamente realizada na camada segmental. Ademais,

ṽ.N, mesmo nasalizada, corresponderia a apenas uma unidade temporal e/ou uma mora, e,

por isso, não teria uma duração alongada, distintamente do que ocorre com a nasalização

tautossilábica, como indicado na tabela 5.20.

Tabela 5.20: Duração média de ṽN, ṽ.N e v no pst e no pp conforme Araujo e
Balduino, 2019, p. 58.

Variedade ṼN ms Ṽ.N ms V ms

pst 189,6 114,5 138,8
pp 160,3 85,1 79

Seguindo os mesmos métodos de análise do fenômeno de nasalização tautossilábica,
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realizamos duas modelagens distintas para avaliar o processo de nasalidade heterossilábica.

Com base em 428 ocorrências de [ṽ.n] (231) e [v] (197) e de acordo com um modelo de

regressão linear com efeitos mistos, elegemos a duração vocálica como variável resposta,

ao passo que fenômeno (ṽ.n vs v), tonicidade, variedade e qualidade vocálica foram eleitas

como variáveis fixas e item lexical e informante como variáveis aleatórias. Como resultado,

apenas variedade foi relevante para a duração (P > 0.003), exercendo os dados do pst um

efeito positivo sobre a duração (média: 100.5 ms e coeficiente: 19.3), e o pp negativo

(média: 76 ms e coeficiente: - 19.3).21.

No gráfico 5.11, notamos, por exemplo, que a distribuição dos valores da duração em

milissegundos das vogais nasalizada por onset [ṽ.n] e oral [v] estão mais próximos entre si

do que em relação à vogal nasalizada por coda [ṽn]. Desse modo, enquanto [v] (duração

média de 86 ms) e [ṽn] (duração média de 171 ms) apresentam uma diferença significativa,

como comprovado na seção 5.2.1, os valores equivalentes a [v] (duração média de 86 ms) e

[ṽ.n] (duração média de 106 ms) não são tão distantes, apesar de [ṽ.n] ser, em média, um

pouco maior em relação às vogais orais.

Figura 5.11: Distribuição dos valores em milissegundos (y) em função de [ṽ.n], [ṽn]
e [v] (x) - pstp.

De modo semelhante, a duração não pôde ser correlacionada à nasalidade heteros-

silábica em um modelo de regressão logística com efeitos mistos em que o fenômeno de

nasalidade heterossilábica era a variável resposta. Considerando os efeitos das variáveis

21 N= 428; R2: 0.69
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previsoras tonicidade (tônica e pretônica), duração (variável contínua), variedade (pst e

pp), qualidade vocálica ([i, e, a, o, u]), item lexical e informante sobre a variável resposta

[ṽn], notamos que o fenômeno é favorecido somente em sílabas tônicas (valor-p: 0.001).

Tabela 5.21: Nasalidade heterossilábica - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

Tonicidade Tônica 133/231 58 23.454 .99
Pretônica 96/197 48,5 -23.545 .001

(N: 428; Nasalização Heterossilábica: 229/53,5%; R2: 0.97; Input : 0.013; Intercept : -4.33;)

O fato de a vogal nasalizada ser mais curta em relação à vogal nasalizada por coda

é capaz de descartar explicações puramente articulatórias para ambos os processos de

nasalização no pstp, posto que, de acordo com esta perspectiva, tanto a nasalidade tau-

tossilábica, produzida por coda nasal, quanto a nasalidade heterossilábica, produzida a

partir do onset nasal contíguo, pressupunham a maior duração das vogais nasais e nasali-

zadas por conta do gesto articulatório complementar exigido na produção desses sons (cf.

MORAES; WETZELS, 1992). Apesar de ṽ.n ser, em média, 20 ms maior que v, este não

é o caso nas macrovariedades de STP, como pode ser comprovado na tabela 5.20: mesmo

apresentando nasalidade em decorrência do acoplamento das cavidades orais e nasais no

momento de sua produção, visto que na produção dos sons [nasal] o ar escoa por ambas as

cavidades, as vogais nasalizadas por onset, distintamente das vogais nasalizadas por coda,

não apresentam uma distinção duracional significativa em relação às vogais orais.

A análise proposta mediante o modelo de regressão linear e de regressão logística

corroboram, assim, estudos como Balduino (2018) e Balduino et al. (2021), que também

indicam a ausência de alongamento de ṽ.n em relação à ṽn. Balduino (2018) ainda conclui

que a nasalidade heterossilábica é caracterizada pela baixa duração de ṽ.n em tônicas,

mesmo em relação à v. Conforme a autora, ao serem contrapostos os valores médios do

pst para cada qualidade vocálica que apresentou nasalidade heterossilábica, com os valores

prévios de ṽ.n e v, em posição tônica, é perceptível que a vogal oral é ainda 27 ms, em

média, alongada em relação à vogal nasalizada. Todavia, em nossos dados, considerando

os dados do pstp, não verificamos tal comportamento médio duracional das vogais alvo -

apesar de que, em casos individuais, a sobressalência da duração de ṽ.n sobre v pudesse ser

atestada: ṽ.n é sutilmente mais curta em relação à v, não sendo essa diferença significativa.

Somando-se à duração de ṽ.N, a análise do espectrograma das vogais nasalizadas

por onset indica que, em nenhum dos casos avaliados, há a presença do apêndice nasal,
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enquanto que, para a vogal nasal, o murmúrio foi frequentemente detectado. Na figura

5.12, por exemplo, após a produção de [5̃] há uma forma de onda que, embora aproxime-se

da forma identificada para o murmúrio nasal, diz respeito à consoante [n] presente no onset

da sílaba seguinte.

Figura 5.12: Palavra cano ["k5̃.nU], na qual identifica-se a nasalidade heterossilábica
e a ausência do murmúrio nasal tautossilábico - pp.

O exame dos dados que continham vogais nasalizadas a partir de um onset silábico,

nos leva, então, a concluir que tal processo:

(49)

1. é engatilhado apenas em sílabas que portam proeminência do pé e/ou recebem acento

secundário;

2. é opcional, independentemente, da consoante nasal envolvida ([m] e [n]);

3. o espalhamento da nasalidade é regressivo;

4. é limitado à vogal contígua heterossilábica;

5. não produz vogais alongadas.

Ao mesmo tempo que o pstp apresenta características que os aproximam do pe e do

pb, como a possibilidade de diferentes processos de nasalização, a opcionalidade do processo

de nasalização heterossilábica em tônicas, assim como a relevância da proeminência do pé,

são fatores linguísticos que contribuem para o entendimento da estabilização de duas novas

variedades do português, posto que estas não são características descritas nem em pe, nem
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em pb (BALDUINO, 2018). Os resultados desta tese trazem, portanto, subsídios que

reforçam a consolidação do pstp como variedade legítima do português, com ecologia

linguística própria, mas ainda compondo um conjunto mais amplo do qual o pe e o pb,

bem como outras variedades da língua portuguesa, fazem parte.

5.2.3 Síntese: processos vocálicos

Nas seções 5.1 e 5.2, discutimos alguns dos processos vocálicos identificadas no pstp:

o alçamento, a harmonia vocálica de altura e a nasalização tauto e heterossilábica. Esses

fenômenos foram separados dos demais processos por terem como alvo segmentos vocálicos

e não resultarem em processos que impliquem ressilabificação do segmento alvo. Por

isso, a vogal alvo do alçamento, da harmonia, ou mesmo da nasalização, mantém a sua

estrutura silábica a despeito da transformação segmental observada, permanecendo como

segmentos licenciados no núcleo silábico. No quadro 80, sintetizamos os principais aspectos

dos processos examinados.

Alçamento Harmonia Nasalização Nasalização

Vocálica Tautossilábica Heterossilábica
Alvo /e, a, o/ /e, o/ /i, e, a, o, u/ /i, e, a, o, u/

Gatilho — /E, a, O/ /N/coda [m, n] onset
Alçamento Compartilhamento Compartilhamento Compartilhamento

Traços do traço regressivo do traço regressivo do traço regressivo do traço
envolvidos aberto 2 [+ aberto 3] [nasal] [nasal]

Sílabas Sílabas Sílabas Tônicas Sílabas Tônicas
Locus Átonas Pretônicas e Átonas ou que portam

proeminência do pé
Correlato F1 F1 Duração F1
Acústico

Quadro 80: Processos Vocálicos: alçamento, harmonia e nasalização.

Além dos fenômenos expostos no quadro 80, discutiremos, a partir da seção 5.3,

processos que acarretam na alteração da constituição silábica, culminando em um novo

template. A delimitação entre fenômenos que engatilham ou não alteração silábica é im-

portante, então, não somente para a organização da tese, mas também para o exame da

silabificação no pstp, posto que processos como o apagamento do rótico e a vocalização

de /l/ em coda e o sândi vocálico externo, por promoverem reestruturação silábica, podem

nos conceder pistas acerca da sílaba enquanto constituinte fonológico em tais variedades.



variação e apagamento das líquidas em coda 369

5.3 Variação e apagamento das líquidas em coda

As codas líquidas /r, l/, no pstp, são alvos de variações e apagamentos recorrentes. O

apagamento é um processo de subtração, pelo qual um segmento ou um grupo de segmentos

são elididos de uma palavra.22 Em geral, essa é uma alteração muito comum nas línguas

naturais, sendo notada, inclusive, como um processo frequente na fala de crianças em fase

de aquisição da linguagem, ou mesmo como um fenômeno regular de mudança fonológica

diacrônica. No pstp, trabalhos como Bouchard (2017), Balduino, Vieira e Freitas (2020),

Vieira e Balduino (2021), entre outros, demonstram que as codas /r, l/ são constantemente

apagadas, além de sofrerem variações que podem corroborar ou não o enfraquecimento

segmental nesse domínio, gerando uma estrutura CV. Dedicamos, assim, as seções 5.3.1 e

5.3.2, à análise dos processos que atingem as líquidas em coda.

5.3.1 O rótico em coda

Em português, há grande variabilidade do rótico em coda, podendo tal segmento ser

produzido de diferentes formas ou ser apagado. Diversos estudos, majoritariamente de ca-

ráter sociolinguístico, examinam essa característica variável do rótico em coda, observando,

os fatores sociais e linguísticos que condicionam o apagamento desse segmento (CALLOU,

1987; CALLOU; LEITE; MORAES, 1994; MATEUS; RODRIGUES, 2004; CALLOU;

SERRA, 2012; RODRIGUES, 2012; CALLOU; SERRA; CUNHA, 2015; BRANDÃO et

al., 2017; BRANDÃO; DE PAULA, 2018; OLIVEIRA, 2018; BALDUINO, 2020; BAL-

DUINO; VIEIRA; FREITAS, 2020; VIEIRA; BALDUINO, 2021).

Um dos propósitos desta tese é, justamente, avaliar os dados do pstp de modo a

verificar a possibilidade de apagamento em um corpus elicitado. Visamos, ainda, examinar

se há diferença significativa no que se refere ao apagamento do rótico em coda entre o pst

e o pp, já que essas macrovariedades emergiram e convivem em contextos linguísticos

singulares – apesar de ambos os cenários remeterem ao contato. Sendo assim, a partir

de um corpus elicitado composto por 80 palavras, isto é, 160 ocorrências por informante,

avaliamos o apagamento e as possíveis realizações de /r/ em coda considerando variáveis

fixas como a classe gramatical (verbo e não-verbo), a tonicidade da sílaba (átona e tônica),

22 Na literatura, é comum que os apagamentos sejam nomeados de acordo com a posição que eles ocorrem dentro

de uma estrutura vocabular. A aférese, do grego aphaírēsis “supressão”, é o cancelamento observado no início da

palavra; a síncope, do grego sygkopē “encurtamento, redução”, no meio, e, a apócope, apokopē “amputação”, no fim

(VIARO, 2007, p. 138; 158).
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a posição do segmento na palavra morfológica (final e medial), e o contexto fonológico

precedente ([i, e, E, a, O, o u]), além de compararmos o pst e o pp. Trabalhamos, por

fim, com o item lexical e os informantes como variáveis previsoras aleatórias. No total,

considerando os descartes, examinamos 870 dados para o pst e 941 dados para o pp.

Avaliando espectralmente todas as ocorrências do rótico, notamos que este pode ser

apagado além de apresentar grande variabilidade, como indicado na tabela 5.22.

Tabela 5.22: Realizações de rótico em coda - pst e pp.

/r/coda
pst pp

Ocorrências % Ocorrências %
r 17 2 4 0.4
R 172 20 190 20

x, G 7 0.8 4 0.4
h, H 96 11.1 10 1.2
ö 6 0.7 2 0.2
K 226 26 262 28
ë 9 1 8 0.9
w 7 0.8 7 0.8

Metátese 2 0.2 17 2
Apagamento 328 38 437 46

Total 870 100 941 100

Como exposto na tabela 5.22, nas variedades de stp, o rótico, em posição de coda, é:

realizado como [r], [R], posteriorizado em [x, G, h, H, ö, K] (cf. seção 4.1.5), apagado (∅), e,

ainda, sofre metátese, sendo produzido como C2 como em termômetro [tKe."mo.me.tU].

Ademais, nos dados avaliados, /r/, quando em coda medial, pode, ainda, ser lateralizado

e produzido como [ë], alimentando uma regra de vocalização e, por isso, sendo realizado

como [w].

A distribuição dos dados apresentada na tabela 5.22, no entanto, nos permite ve-

rificar que, a despeito das diferentes formas identificadas, os segmentos mais recorrentes

foram o tepe [R], apresentando uma distribuição percentual de 20% e a uvular [K] com 25%

e 28%, para o pst e o pp respectivamente. Além disso, /r/ em coda possui alta ocorrência

de apagamento, fato já reportado para o pst (BRANDÃO et al., 2017; BRANDÃO; DE

PAULA, 2018; BRANDÃO, 2018; BOUCHARD, 2017; CORDEIRO, 2020; VIEIRA; BAL-

DUINO, 2020; 2021) e para o pp (BALDUINO, 2019; BALDUINO; VIEIRA; FREITAS,

2020). Com exceção de [ë, w] e a metátese, cujo domínio são exclusivamente codas me-

diais, as demais realizações do rótico foram constatadas em coda medial e final, havendo,
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inclusive, a possibilidade de ressilabificação de róticos produzidos de forma posteriorizada

em fronteira de palavra como em melhor ainda melho[Ka]inda (seção 4.1.5).

No pb, essa variabilidade também é atestada em diferentes estudos. Callou (1987),

por exemplo, com o intuito de analisar a mudança na pronúncia do rótico na fala do Rio

de Janeiro, variedade na qual a vibrante múltipla foi substituída pelas inúmeras possibi-

lidades de fricativas, analisa o comportamento variável do rótico na coda. Ao longo de

sua análise, a autora identifica a existência de seis realizações do rótico no falar carioca:

a vibrante múltipla [r], a vibrante uvular [ö], a fricativa velar surda [x], a fricativa glotal

surda [h], o tepe [R] e o zero fonético, sendo [x] a forma percentualmente mais frequente

e o apagamento do rótico encontrado, exclusivamente, em contexto final de palavra. Tais

resultados revelaram, ao contrário do que era disseminado na época, que o apagamento do

rótico em coda é um processo comum na fala urbana e culta do pb, não se restringindo à

fala popular.23

Tendo por foco o apagamento em coda, Callou (1987) associa esse fenômeno, cons-

tatado em 66% do corpus, a uma tendência do pb em atingir o padrão CV, forma menos

marcada na língua. Essa tendência é, conforme a autora, impulsionada pela natureza arti-

culatória enfraquecida do rótico, que favorece “um relaxamento máximo” (CALLOU, 1987,

p. 21), em consonância com a marcação da forma CVC, que propende a ser realizada

como CV, sendo comum, na variedade estudada, assim como em muitas outras línguas, o

apagamento da coda (SELKIRK, 1982).

Com base nos índices de apagamentos de /r/ em coda, bem como na alta variabili-

dade do rótico nessa posição silábica, Callou, Leite e Moraes (1994) apontam um processo

de enfraquecimento corrente, em que a vibrante é cada vez mais posteriorizada até culmi-

nar em seu apagamento. A tendência à articulação posteriorizada é tratada, por Callou,

Leite e Moraes (1994), como uma etapa necessária à perda do rótico como segmento fô-

nico, resultando em um contínuo de sonoridade que parte de um segmento menos sonoro

em direção a um mais sonoro, culminando, por fim, no padrão silábico CV: ö → x → h →

Ø (CALLOU, LEITE e MORAES, 1994).

Em relação ao pst e ao pp, notamos que, além de o apagamento ter um índice de

frequência alto 38% e 46% respectivamente, as diferentes realizações do rótico em coda,

consoante à proposta de Callou (1987), podem indicar um processo de enfraquecimento

23 No Brasil, há registro do fenômeno no século XIX, o qual foi criticado pelos gramáticos normativos (cf. TEYS-

SIER, 1997, p. 68).
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segmental. Tal enfraquecimento seria demarcado, sobretudo, pela posteriorização de /r/

em coda, resultando, por consequência, na alteração do template silábico CVC em CV

com o apagamento. Porém, distintamente do pb, esse processo não é exclusivo à coda

(cf. seção 4.1.5). A alternância entre vibrantes, tepe e fricativas posteriores é observada,

com efeito, em onset em ambas as macrovariedades faladas em stp já reportadas pela li-

teratura (AGOSTINHO, 2016; BOUCHARD, 2017; AGOSTINHO; SOARES; MENDES,

2020; BALDUINO, 2020). Esse fato gera, por um lado, templates silábicos com combina-

ções segmentais inovadoras como reportado em (50).

(50) a. morcego [moR."se.gU] ∼ [moK."se.gU] ∼ [mo."se.gU]

b. verde ["veR.dI] ∼ ["veK.dI] ∼ ["ve.dI]

c. fresco ["fReS.kU] ∼ ["fKeS.kU] ∼ ["feS.kU]

d. problema [pRo."ble.m5] ∼ [pKo."ble.m5] ∼ [po."be.m5]

Os dados em (50) contêm, muitas vezes, sequências de fricativas em sua composição,

como é o caso de fresco ["fReS.kU] ∼ ["fKeS.kU], em que o cluster pode ser demarcado por

[fK] em (50) (c), ou mesmo uma sequência de oclusiva e fricativa como no item problema

[pRo."ble.m5] ∼ [pKo."ble.m5] em (50) (d). Por outro lado, a posteriorização do rótico,

em coda e mesmo em encontros consonantais, reforça uma tendência tipológica à sílaba

CV, dado que a lenição de /r/ enquanto C2 de um onset complexo (C1C2), ou mesmo

da coda de uma sílaba CVC, co-ocorre com seu total apagamento, resultando, mais uma

vez, em uma estrutura CV. Esse fato é reportado em (50), em que notamos as seguintes

alternâncias: CVC ∼ CV[r]posteriorizado ∼ CV (50) (a-b) e CCV ∼ (C)C[r]posteriorizadoV ∼

(C)CV (50) (c-d).

Todavia, antes de admitirmos a prevalência de uma padrão CV, no pstp, como cata-

lisador da posteriorização e do apagamento rótico, é preciso considerar dados de variação

em tempo aparente ou dados diacrônicos. Embora não avaliemos, nesta tese, variáveis

sociais, Bouchard (2018) indica, como discutido na seção 4.1.5, que o uso da fricativa uvu-

lar [K] possui a faixa etária como variável relevante, sendo mais comum entre as gerações

mais novas - o que equivale a aproximadamente 80.8% da população do arquipélago. As

gerações mais velhas, de outro modo, que compõem cerca de 19.2% da população de stp,

não somente preferem [R], como desfavorecem o uso de [K]. Conforme a autora, esse é um

indício de mudança em curso no português santomense.

Nos dados avaliados nesta tese, [R] e [K], considerando a produção de falantes entre
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18 e 21 anos, apresentaram uma distribuição percentual muito próxima em coda, como

indicado na tabela 5.22. Já ao examinarmos, separadamente, as formas posteriorizadas [x,

G, h, H, ö, K] e alveolares [r, R], notamos que ambas variedades preferem a produção de

róticos posteriores, 39% (pst) e 30% (pp) em detrimento à produção dos róticos alveolares,

22% (pst) e 22% (pp). Essa diferença é ainda maior ao compararmos r-fraco com o r-forte,

estando ainda mais evidente a prevalência do r-forte em contraposição ao r-fraco, como

indicado no gráfico da figura 5.13.

r-fraco r-forte Apagamento

20

40.6

38

(a) pst

r-fraco r-forte Apagamento

20

30.2

46

(b) pp

Figura 5.13: Distribuição em %: r-fraco, r-forte e Apagamento em coda - pst e pp.

Ainda que tais valores sejam insuficientes para atestarmos uma mudança em curso,

eles corroboram o estudo de Bouchard (2018) e podem ser interpretados como um indício

de que a posteriorização do rótico, identificada, sobretudo, na fala de indivíduos mais

jovens, é um fenômeno de enfraquecimento de coda que, consoante ao seu apagamento,

evidenciam a preferência por uma sílaba CV.

Mesmo diante dessa possibilidade, ao contrário da análise de Callou, Leite e Moraes

(1994) para o pb, a posteriorização e o apagamento do rótico, no pstp, não parecem compor

um contínuo em direção a um padrão CV, mas antes, configuram processos individuais que,

comumente e sincronicamente, desfavorecem a coda. Isso é confirmado a partir de trabalhos

como o de Vieira e Balduino (2020; 2021) que, estudando o apagamento do rótico em

coda nas macrovariedades de stp, apontam como variável social relevante a escolarização,

mas não a idade, isto é, o rótico é apagado em dados produzidos por falantes de faixas

etárias distintas. Além do mais, o gráfico da figura 5.13 indica que as produções do r-forte

convivem com o apagamento, sendo este ainda mais recorrente em coda no pp. Assim

sendo, assumimos que o rótico em coda, no pstp, é suscetível a diferentes fenômenos co-

ocorrentes que privilegiam uma sílaba aberta, o que é reforçado, inclusive, por fenômenos
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menos recorrentes como a metátese que reestrutura a sílaba CVC para CCV e a vocalização

alimentada pelo lambdacismo que altera o template CVC para CVG (quadro 81).

1 2 3 4
Barco ["baR.kU] CVC CVC
Mar ["maK] CVC CVK
Dor ["do] CVC CV
Flor ["flo] CCVC CCV

Nervosa [new."vO.z5] CVC CVG
Ferver [fKe."ve] CVC CKV

Quadro 81: Fenômenos que têm /r/ em coda como alvo: templates silábicos re-
sultantes - pstp. 1 - Item; 2 - Transcrição; 3 - Template inicial; 4 - Template
reestruturado após implementação do fenômeno.

No pstp, não foi observado um contínuo diacrônico iniciado com a posteriorização do

rótico que culmina em seu apagamento, visto que o apagamento é recorrente tanto na fala

de pessoas mais velhas quanto das mais jovens (VIEIRA; BALDUINO, 2020). Entretanto,

como indicado no quadro 81, notamos que o /r/ em coda é alvo de outros processos que

evidenciam tanto a grande variabilidade que atinge tal segmento em coda, como resultam,

quase sempre, em um output composto por uma sílaba aberta CV; CVG; CCV, ou por um

rótico posteriorizado CV[x, G, h, H, ö, K].

Tanto o apagamento, quanto a posteriorização do rótico em coda, no pstp, são uma

das características que divergem da norma do pe difundida como alvo pela escolarização em

stp. No pe, embora o apagamento do rótico também seja constatado, ocorre com menor

frequência (RODRIGUES, 2012; OLIVEIRA, 2018). Conforme Mateus e Rodrigues (2003),

o rótico, nas variedades do português faladas em Braga e em Lisboa, não apresenta grande

variação na posição de coda, sendo sempre realizado como um tepe. O cancelamento,

para as autoras, é favorecido, especialmente, em decorrência ao registro adotado, e a fala

informal é o fator mais relevante para a realização do fenômeno.

O tipo de registro como estímulo ao apagamento do rótico em coda no pe é reto-

mando em outros trabalhos como o de Rodrigues (2012). Nele, a autora afirma que “em

registros formais e informais rápidos o /R/ de coda interna é preservado” (RODRIGUES,

2012: 144). Além do apagamento, Rodrigues (2012) afirma que o rótico em coda, no pe,

está sujeito à ressilabificação como onset em decorrência da inserção de uma vogal pa-

ragógica em final de palavra, como em mar ["maRI] (RODRIGUES, 2012, p. 145 – 147),

reforçando, portanto, o caráter variável da coda que, ressilabificada em onset, busca um pa-

drão CV. O mesmo fenômeno de epêntese vocálica em final de palavra é verificada no pst,
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quando a coda é ocupada por um rótico ou por uma lateral como em Portugal [puRtu"gali]

(CHRISTOFOLETTI, 2013). Em nossos dados elicitados, no entanto, não constatamos

tal fenômeno no pstp.

O apagamento e a posteriorização do rótico foram identificados, em suma, diante de

todas as qualidades vocálicas, com exceção do apagamento diante de [E] átono, além de

ser observado em sílabas tônicas e átonas como exposto no quadro em 82.

Vogal Tônico Átona
i Dormir [doK."miK] ∼ [doK."mi] Irmã [iK."m5̃] ∼ [i."m5̃]
e Verde ["veR.dI] ∼ ["ve.dI] Nervosa [neK."vO.z5] ∼ [ne."vO.z5]
E Talher [ta."LEK] ∼ [ta."LE] — —
a Garfo ["gaK.fU] ∼ ["ga.fU] Martelo [maK."tE.lU] ∼ [ma."tE.lU]
O Torta ["tOK.t5] ∼ ["tO.t5] Acordar [a.kOK."da] ∼ [a.kO."da]
o Flor ["floK] ∼ ["flo] Borboleta [boK.bo."le.t5] ∼ [bo.bo."le.t5]
u Curta ["kuK.t5] ∼ ["ku.t5] Urbana [uK."ba.n5] ∼ [u."ba.n5]

Quadro 82: Apagamento Posteriorização de /r/ em coda: contexto vocálico prece-
dente e tonicidade - pstp.

Além disso, os processos ocorreram em coda medial ou final, sendo perceptível em itens

lexicais que compunham a classe dos nomes e/ou dos verbos, como especificado no quadro

82.

Classe Coda Medial Coda Final
Morcego [moK."se.gU] ∼ [mo."se.gU] Flor ["floK] ∼ ["flo]

Nomes Mar ["maK] ∼ ["ma] Açúcar [a."su.kaK] ∼ [a."su.ka]
Porta ["pOK.t5] ∼ ["pO.t5] Suor [su."OK] ∼ [su."O]
Conversar [kõ."veK.saK] ∼ [kõ."ve.sa] Comer [ko."meK] ∼ [ko."me]

Verbos Apertar [a.peK."taK] ∼ [a.pe."ta] Morder [moK."deK] ∼ [mo."de]
Ferver [feK."veK] ∼ [fe."veK] Subir [su."biK] ∼ [su."bi]

Quadro 83: Apagamento e Posteriorização de /r/ em coda: classe e posição de
palavra - pstp.

Estabelecida a distribuição geral dos fenômenos sincrônicos que atingem /r/ em coda,

e considerando que o apagamento e as realizações posteriores do rótico foram as formas

mais recorrentes nos dados analisados do pstp, focamos, nas seções 5.3.1.1 e 5.3.1.2, na

análise individual de tais processos. Partimos de uma hipótese um pouco distinta em

relação ao pb, posto que não compreendemos a existência de um contínuo diacrônico

baseado em fenômenos de lenição de /r/ em coda que passa pela posteriorização e culmina

em seu apagamento. Assumimos a possibilidade de lenição de /r/, mas sendo esta o

resultado de processos sincrônicos que co-ocorrem e, juntos, sugerem, em conjunto com

outros fenômenos do pstp, a prevalência de um padrão CV.
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5.3.1.1 Apagamento de /r/

O apagamento do rótico em coda foi observado em 38% dos dados no pst e em

47% no pp. Sua implementação é ampla, sendo o processo perceptível diante de todas

as qualidades vocálicas, em meio e final de palavra, em diferentes classes gramaticais,

além de ocorrer em sílabas átonas e tônicas. Assim sendo, tendo em vista o contexto

diverso de ocorrência do apagamento, além de uma co-ocorrência com outros processos

sincrônicos, como a posteriorização, analisamos o apagamento do rótico em coda utilizando

uma regressão logística com efeitos mistos.

Realizamos, para tanto, três análises distintas elegendo, em todas elas, o apagamento

de /r/ em coda como variável resposta: uma somente para o pst, outra para o pp e a última

reunindo os dados de ambas variedades. Além de incluirmos variáveis aleatórias, como o

Informante, controlamos as mesmas variáveis previsoras fixas exemplificadas nos quadros

82 e 83: (i) tonicidade da sílaba (átona e tônica); (ii) posição do segmento na palavra

morfológica e fonológica (final e medial);24 (iii) classe gramatical (nomes e verbos) e (iv)

contexto fonológico precedente ([i, e, E, a, O, o, u]. Para o pst e o o pp, a única variável

selecionada como relevante foi a posição na palavra (p > 0.001) (cf. tabelas 5.23 e 5.24).

Tabela 5.23: Variáveis atuantes no apagamento do rótico - pst.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r
Posição Final 199/307 65 0.847 .70

na palavra Medial 135/563 24 -0.847 .30

(N: 870; Apagamento do rótico: 334/38%; R2: 0.725; Intercepto: -0.552; Input : 0.365.)

Tabela 5.24: Variáveis atuantes no apagamento do rótico - pp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r
Posição Final 264/348 76 0.759 .82

na palavra Medial 178/593 30 0.297 .18

(N: 941; Apagamento do rótico: 442/47%; R2: 0.685; Intercepto: -0.122; Input : 0.47.)

A posição do segmento na palavra foi a variável que exerceu um efeito mais significa-

tivo sobre a ocorrência de apagamento do rótico em ambas as variedades, especialmente no

pp. O maior índice de apagamento (63,5% (pst) e 76% (pp)) foi verificado quando o rótico

24 No corpus investigado, como trabalhamos com sentenças elicitadas, a palavra morfológica coincidiu, em todos

os casos, com a palavra fonológica.
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está em posição final de palavra morfológica e fonológica (logodds: 0.847; P.R. 0,70 (pst)

e logodds: 0.759; P.R. 0,82 (pp)), enquanto a posição medial desfavoreceu o apagamento,

conforme exemplificado nas tabelas 5.23 e 5.24. Isso poderia ser, a princípio, associado

às ocorrências de verbos no infinitivo, como em comer [ko."meK] ∼ [ko."me] elicitados de

frases-veículos. A esse respeito, o modelo estatístico empregado indicou, de fato, interação

entre as variáveis posição do segmento e classe gramatical da palavra, no entanto, ainda

assim, a posição final favoreceu o processo não apenas em itens verbais, mas também em

itens não-verbais como indicado na figura 5.14.

Final Medial

49

25

72

20

Nome % Verbo %

(a) pst

Final Medial

62

31

83

22

Nome % Verbo %

(b) pp

Figura 5.14: Cruzamento das variáveis: Posição do segmento e Classe gramatical
da palavra - pstp.

O gráfico em 5.14 mostra que o maior índice de apagamento do rótico em coda está

associado a itens verbais quando o rótico está em posição final (72% (pst) e 83% (pp)), isto

é, em verbos no infinitivo, corroborando resultados de estudos sobre o mesmo fenômeno

no pst (BRANDÃO et al. 2017; BOUCHARD, 2017 e VIEIRA; BALDUINO, 2021), no

pp (BALDUINO; VIEIRA; FREITAS, 2020; VIEIRA; BALDUINO, 2021), e também, no

português brasileiro (CALLOU, 1987; CALLOU et al. 2002; OLIVEIRA, 2018). Os itens

nominais também demonstram maior ocorrência de apagamentos em final de palavra (49%

(pst) e 62% (pp)), enquanto os menores índices estão em posição medial de verbos (20%

(pst) e 22% (pp)) e de nomes (31% (pst) e 20% (pp)).

A frequência de apagamento do rótico, no pst e no pp, observada nesta tese, corro-

bora estudos anteriores dedicados a tais variedades, os quais demonstram a produtividade

do fenômeno. Brandão et al. (2017) e Brandão e De Paula (2018), por exemplo, com base

em um corpus coletado em 2009, atestam índices de apagamento do rótico, em coda medial,

de 4,4% e, em coda final, de 44,7%. Bouchard (2017), por seu turno, indica as seguintes
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proporções para o pst: 14,3% em coda medial e 79,4% em coda final, ao passo que Vieira e

Balduino (2020), também analisando a variedade santomense, corroboram tais percentuais

para coda final (77,5%), e mostram um percentual mais expressivo de apagamentos em

coda medial (32,6%). Balduino, Vieira e Freitas (2020), avaliando as duas variedades de

stp, relatam o apagamento do rótico em 57,4% dos dados analisados para o pst e em

57,9% dos dados para o pp. As autoras também sugerem que o apagamento é favorecido

em posição final (76,3% (pst) e 79,5% (pp)), ao passo que a coda medial apresenta menos

incidência do fenômeno (35,7% (pst) e 26,5% (pp)).

Outra interação eleita como significativa, apenas pelo modelo do pp, diz respeito à

classe de palavra e à tonicidade (p > 0.001), sendo o fator que mais favoreceu o apagamento

as sílabas tônicas em itens verbais (82%). Na figura 5.15, é possível notar que a diferença

percentual de apagamentos do rótico em sílaba tônica (82%) e em sílaba átona (23%) de

verbos é mais expressiva do que a diferença encontrada em nomes, cujos índices são quase

equivalentes: tônica (38%) e átona (36%).

Nome Verbo

36

23

38

82

Átona % Tônica %

Figura 5.15: Cruzamento das variáveis: Tonicidade e Classe gramatical da palavra
- pp.

Contrastando os estudos citados com os resultados alcançados até o momento, veri-

ficamos que, apesar de avaliarmos um corpus elicitado, o apagamento do rótico em coda

é recorrente no pst e no pp, ainda mais considerando dados de fala mais recentes. Com

base em um corpus coletado há mais de 10 anos, Brandão et al. (2017) e Brandão e De

Paula (2018) demonstram um índice menor de apagamento, ao passo que, estudos mais

recentes, com dados coletados a partir de de 2015, como o de Bouchard (2017), Balduino,

Vieira e Freitas (2020) e Vieira e Balduino (2020), indicam, sistematicamente, uma maior

recorrência do fenômeno, seja em coda medial, seja em coda final - o que pode ser um
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indício de que a regra de apagamento tem sido cada vez mais usual nas comunidades de

fala analisadas.

Na figura 5.16 comparamos, percentualmente, os resultados de Brandão et al. (2017),

Bouchard (2017), Balduino, Vieira e Freitas (2020) e Vieira e Balduino (2020), para o pst.25

Em geral, notamos o aumento do número de apagamentos de rótico em coda medial, bem

como a manutenção da alta proporção de apagamento em coda final, a qual mantém-se

acima de 70% nas pesquisas referidas, com exceção de Brandão et al. (2017). Nos dados

elicitados avaliados nesta tese, identificamos proporções um pouco menores para o pst

(65,5% em coda final e 23% em coda medial), porém ainda mais elevadas em relação aos

resultados de Brandão et al. (2017), enquanto que, para o pp, os índices de apagamento

continuam altos apesar da natureza distinta do corpus: 76% em coda final e 30% em coda

medial.

Coda Medial Coda Final
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44
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79

33

77

36

76

Brandão et al. (2017) Bouchard (2017)
Vieira e Balduino (2020) Balduino et al. (2020)

Figura 5.16: Valores % de apagamento do rótico em coda medial e final (BRANDÃO,
et al., 2017; BOUCHARD, 2017; BALDUINO et al. 2020; VIEIRA; BALDUINO,
2020).

Na última análise tendo como foco o apagamento, além de considerar as variáveis

estruturais fixas no modelo, consideramos, também, o pst e o pp como variável. Como

resultado, verificamos a reincidência da posição de palavra como variável selecionada como

significante pela modelagem (p > 0.001) (cf. tabela 5.25), porém a variedade não foi

significativa - apesar de o pp demonstrar uma proporção maior de apagamentos (47%) em

relação ao pst (38%).

25 Para o pp, temos apenas o estudo de Balduino, Vieira e Freitas (2020), por isso, os resultados não foram

incorporados no gráfico.
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Tabela 5.25: Posição de palavra no apagamento do rótico - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r
Posição final 456/652 70 1.113 .75

na palavra medial 311/1.152 27 -1.113 .25

(N: 1.804; Apagamento do rótico: 767/42,5%; R2: 0.784; Intercepto: 0.784; Input : -0.319.)

O modelo, contemplando o pst e o pp, também apontou como significativa a intera-

ção entre a tonicidade e a classe de palavra (p > 0.001), assim como havia sido observado

na modelagem individual da variedade principense. Um dos fatores que podem explanar a

prevalência de apagamentos em sílabas tônicas de verbos (77%), como indicado na figura

5.17, é a própria natureza do corpus, visto que dentre os 606 itens verbais considerados,

69% (420) correspondiam a verbos no infinitivo, cujo rótico estava na coda tônica final.

Nome Verbo

30

21

35

77

Átona % Tônica %

Figura 5.17: Cruzamento das variáveis: Tonicidade e Classe gramatical da palavra
- pstp.

Concluímos, assim, que o apagamento de /r/ em coda, nas variedades urbanas de

stp, é favorecido, invariavelmente, em fronteira de palavra morfológica e fonológica. Ape-

sar de compararmos o pst e o pp utilizando um modelo de efeitos mistos, a variedade

não foi eleita como variável relevante, não havendo, portanto, diferenças significativas, na

implementação do apagamento do rótico, entre o pst e o pp. Isso posto, discutiremos, na

seção 5.3.1.2, a posteriorização do /r/ em coda.
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5.3.1.2 Posteriorização de /r/

Focando, a partir de agora, na produção de róticos em coda, utilizamos um novo

modelo de efeitos mistos, testando sua produção posteriorizada [x, G, h, H, ö, K], como

variável resposta, em relação às formas alveolares [r, R]. Distintamente da análise do apa-

gamento, a modelagem indicou que variedade é uma variável relevante (p = 0.039) para a

posteriorização de /r/ em coda: o pp favorece a realização de formas posteriores do rótico

(logodds: 0.844; P.R. 0,70), enquanto o pst a desvaforece (logodds: -0.044; P.R. 0,30) (cf.

tabela 5.26). Além da variedade, outras variáveis foram selecionadas: contexto precedente

(p > 0.001), tonicidade (p = 0.032) e posição na palavra (p = 0.031).26

Tabela 5.26: Variedade e posteriorização do rótico - pstp

.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

i 73/91 80 1.664 .84
E 65/95 68 0.260 .57

Contexto e 99/161 61.5 -0.204 .45
Vocálico a 95/181 52 -0.209 .47

Precedente O 81/127 64 -0.260 .43
u 68/104 65 -0.522 .37
o 134/248 54 -0.729 .32

Tonicidade Átona 305/443 69 0.405 .60
Tônica 310/564 55 -0.405 .40

Posição Medial 553/815 68 0.608 .65
na palavra Final 61/192 32 -0.608 .35
Variedade pp 281/484 58 0.844 .70

pst 334/523 64 -0.844 .30

(N: 1.007; Posteriorização do rótico: 615/61%; R2: 0.726; Intercepto: 0.835; Input : 0.697.)

Esse resultado atesta uma diferença linguística entre as variedades analisadas, ainda

que ambas sejam faladas em stp. Assim sendo, assumindo a existência de dois processos

concomitantes no pst e no pp, notamos que as variedades demonstram preferências um

pouco distintas: o apagamento é, percentualmente, mais comum no pp, porém, a variedade

não é relevante para o fenômeno; já a posteriorização do rótico é privilegiada pelo pp

(logodds: 0.844; P.R. 0,70) e desfavorecida pelo pst (logodds: -0.844; P.R. 0,30).

26 No modelo em que investigamos a posteriorização, os dados de apagamento foram descartados para que, assim,

pudéssemos nos concentrar apenas na produção do rótico em coda. Assim, testamos a probabilidade de a posteri-

orização estar relacionadas a diferentes variáveis, dentre as quais, a variedade foi apontada como significante (p =

0.043).
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Avaliando, em seguida, o efeito simultâneo de múltiplas variáveis independentes ou

previsoras, também, na aplicação da regra de posteriorização do rótico em coda, para cada

variedade individualmente, observamos mais indícios de que o apagamento e a posteriori-

zação são fenômenos co-ocorrentes em coda. Com base nos dados de posteriorização, uma

regressão logística om efeitos mistos foi realizada considerando as seguintes variáveis: (i)

tonicidade da sílaba (átona e tônica); (ii) posição do segmento na palavra morfológica e

fonológica (final e medial); (iii) classe gramatical (nomes e verbos); (iv) contexto fonológico

precedente ([i, e, E, a, O, o, u], (v) ponto de articulação da consoante seguinte ao rótico (C2)

(coronal, labial, dorsal), além de considerarmos o (vi) item lexical e o (vii) o informante.

Assumindo que a posteriorização do rótico pode ser compreendida como um fenômeno de

lenição, isto é, de enfraquecimento de gestos durante o processo articulatório (RENNICKE,

2016), é importante observar se consoantes coarticuladas ao rótico, especialmente na po-

sição de C2, podem engatilhar ou favorecer esse fenômeno. Os resultados estão dispostos

nas tabelas 5.27 (p = 0.049) e 5.28 (p > 0.001).

Tabela 5.27: Variáveis atuantes na posteriorização do rótico em coda - pst.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

Posição Medial 302/412 73 0.739 .68
na palavra Final 32/111 29 -0.739 .32
Tonicidade Átona 172/225 76 0.534 .63

Tônica 162/298 54 -0.534 .37

(N: 523; Posteriorização do rótico: 334/64%; R2: 0.729; Intercepto: 0.307; Input : 0.576.)

Tabela 5.28: Variáveis atuantes na posteriorização do rótico em coda - pp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

i 38/46 83 2.919 .95
E 30/41 73 0.847 .71

Contexto e 44/79 56 -0.190 .45
Vocálico u 37/54 68,5 -0.460 .39

Precedente a 39/78 50 -0.655 .34
O 35/67 52 -1.225 .23
o 58/119 49 -1.286 .22

(N: 484; Posteriorização do rótico: 281/58%; R2: 0.829; Intercepto: 2.066; Input : 0.88.)

Mediante as tabelas 5.27 e 5.28, é notável que, mesmo o apagamento tendo sido

eliminado da modelagem realizada, ambos os processos privilegiam fatores estruturais dis-

tintos e, algumas vezes, contrários. Isso é observado, especialmente, no que se refere à
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posição na palavra, variável em que fatores opostos são privilegiados: a posteriorização do

rótico em coda medial possui índices mais expressivos como exposto na figura 5.18; já o

apagamento privilegiou a coda final no pst.

Somando-se a isso, diferentemente do apagamento, o cruzamento entre posição e

classe gramatical da palavra não exerceu um efeito significativo sobre a posteriorização.

Porém, ainda assim, notamos que a distribuição dos dados, para o pst e o pp, é distinta,

visto que, na última variedade, a posteriorização do rótico, em verbos, é alta em contexto

final e medial. Já o pst apresentou altos índices de posteriorização somente em posição

medial, quer em nomes, quer em verbos.

Final Medial

23

75

23

73

Nome % Verbo %

(a) pst

Final Medial

25

49

58

64

Nome % Verbo %

(b) pp

Figura 5.18: Posteriorização - Cruzamento das variáveis: Posição do segmento e
Classe gramatical da palavra para - pstp.

No pp, a posteriorização do rótico tem, como variável relevante, o contexto vocálico

prévio, sendo a vogal [i] o fator que mais favoreceu o fenômeno (logodds: 2.919; P.R. 0,95),

seguida pela vogal [E] (logodds: 0.897; P.R. 0,71), ambas vogais [coronal]. No pst, além da

posição na palavra, somente o acento da sílaba foi selecionado como uma variável significa-

tiva, e as sílabas átonas tiveram um efeito positivo sobre a posteriorização (logodds: 0.534;

P.R. 0,63). Verificamos, assim que, distintamente do apagamento que, invariavelmente

apontou para a posição da palavra como única variável significativa para o fenômeno nos

três modelos realizados, para a posteriorização do rótico temos uma divergência, o que é

reforçado pelo fato de a variável social variedade ter se mostrado relevante no primeiro

modelo empregado para exame da posteriorizaação.

Tendo em vista, ainda, os resultados da posteriorização, notamos a distribuição

percentual dos dados na figura 5.19. Apesar de o processo de posteriorização ocorrer em

mais de 50% nos dados investigados em ambas as variedades, sendo o contexto mais comum
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no pp (70%), a variável ponto de articulação de C2 não foi selecionada pela modelagem

como significativa: as consoantes dorsais subsequentes ao rótico não tiveram um efeito

positivo na realização de formas posteriorizadas de /r/. Esses resultados, em conjunto

com a análise descritiva dos dados que apontou a presença de [K] em diferentes contextos

segmentais e acentuais, sugerem que, nas variedades investigadas, a posteriorização do

rótico em coda não está diretamente ligada ou é engatilhada por consoantes com realizações

mais posteriores. O mesmo é verificado em relação às vogais, visto que, considerando o

contexto vocálico precedente, as vogais dorsais desfavoreceram o fenômeno (cf, tabela 5.26).

A posteriorização do rótico em coda, desse modo, não é explanada pelo compartilhamento

de traços articulatórios de ponto: consoantes e vogais dorsais não são relevantes, de acordo

com a análise realizada, para o processo em ambas macrovariedades de stp.

PST PP

77.5

63

47

70

57

48

Coronal Labial
Dorsal

Figura 5.19: Distribuição % da posteriorização rótico conforme o ponto de articu-
lação de C2 - pstp.

Concebendo, exclusivamente, os fatores linguísticos investigados, notamos que a mo-

tivação da lenição do rótico em coda, nas variedades de stp, não está evidente. No pstp,

como vimos, não há contraste entre róticos: o r-forte e o r-fraco variam, no entanto, ainda

assim, avaliando as realizações fonéticas do rótico, observamos que a coda foi o locus de

maior variação. Considerando, portanto, a gradiência de róticos observada em coda, assim

como o fato de não haver contraste fônico nessas variedades, suscitamos a hipótese de que

a lenição de /r/ em coda - e mesmo em outros contextos silábicos (seção 4.1.5), é um

processo sincrônico que não apresenta um gatilho linguístico aparente para a alteração na

articulação de [r, R] que, produzidos com uma constrição completa, passam a ser realizados
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a partir de uma constrição com fluxo de ar turbulenta, caracterizando as fricativas em

coda.

Rennicke (2016), discutindo o estatuto do rótico no pb, assume que este passou por

três fases de mudança sonora: (1) lenição de vibrantes ([r]) tepes ([R]); (2) posteriorização

de articulações alveolares a uvulares motivada perceptualmente no momento de aquisição e

(3) diversificação por meio de lenição em coda silábica na variedade brasileira (RENNICKE,

2016, p. 40-47). Ainda de acordo com a autora, há um “quase-contraste” entre o r-forte e r-

fraco no pb, posto que tais categorias fonológicas contrastam apenas em alguns contextos,

sendo a coda o contexto unificador em que todas as variantes podem ocorrer (RENNICKE,

2016).

Não há evidências que nos levem a assumir, como Rennicke (2016), que a mudança

seja promovida mediante ruídos durante a percepção de tais segmentos, no entanto, o

contato linguístico é um fator que deve ser avaliado mais detalhadamente, dado que, como

demonstram Agostinho, Soares e Mendes (2020), o contraste dos róticos no português do

século XV parece ter se enfraquecido durante a emergência das línguas crioulas africanas,

ou seja, línguas que não possuem mais de um fonema rótico em seu sistema. Além do

mais, há de ser considerado, também, que o pstp convive com línguas como o santome e

o lung’Ie, as quais, além de não licenciarem o rótico em coda, preferem sílabas CV - o que

poderia reforçar, em decorrência do contato, estruturas CV, promovendo lenição e mesmo

o apagamento do rótico no pstp.

5.3.1.3 Variação e apagamento de /r/ em coda

A coda, no pstp, é preenchida, dentre outros segmentos, por um rótico /r/, um

fonema que, como vimos, apresenta diferentes realizações fonéticas em tal domínio, além

de ser elidido com uma alta frequência em ambas as variedades (38% (pst) e 47% (pp)).

Seu apagamento, em conjunto com o processo de posteriorização detectado, nos levam a

hipotetizar, a exemplo de estudos anteriores dedicados a diferentes variedades da língua

portuguesa (CALLOU; LEITE; MORAES, 2002; RODRIGUES, 2012; BALDUINO; VI-

EIRA; FREITAS, 2020), que, no pstp, a coda é um domínio suscetível a apagamentos

e variações, sendo o constituinte mais débil da sílaba (SELKIRK, 1982) - hipótese que

será cotejada na seção 5.3.3, onde discutimos a questão considerando o comportamento da

lateral licenciada em coda e o contato linguístico, além de observarmos o comportamento

das codas nasal e sibilante.
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A frequência de apagamento do rótico, no pstp, aproxima-se a diversas varieda-

des do pb, as quais também possuem índices elevados de apagamento, e distancia-se do

pe, variedade que possui índices menores (CALLOU, 1987; CALLOU; LEITE; MORAES,

1994; MONGUILLHOT, 1997; BRANDÃO; MOTA; CUNHA, 2003; MATEUS; RODRI-

GUES, 2003; CALLOU; SERRA, 2012; OUSHIRO; MENDES, 2014; SERRA; CALLOU,

2015; ALVES, 2015; CALLOU; SERRA; CUNHA, 2015; OLIVEIRA, 2018). O mesmo

pode ser estabelecido em relação à posteriorização, uma vez que, no pb, esse fenômeno é

amplamente observado, sendo o tepe, a vibrante alveolar e as aproximantes [ô, õ] menos

recorrentes, verificadas, sobretudo, nos estados do Sul e em algumas regiões de São Paulo

(OUSHIRO; MENDES, 2014; RENNICKE, 2016). Já no pe, [R] é a forma mais reportada

(MATEUS; D’ANDRADE, 2000).

Somando-se a tais semelhanças entre o pstp e o pb, o favorecimento do apaga-

mento do rótico em coda final também é atestado nas variedades comparadas (MON-

GUILLHOT, 1997; GREGIS, 2001; BRANDÃO; MOTA; CUNHA, 2003; MONARETTO,

2000; OUSHIRO; MENDES, 2014; ALVES, 2015; VIEIRA; BALDUINO, 2020). Embora

esse não seja um fator avaliado nesta tese, estudos que ampliam sua análise para além

do domínio da sílaba apontam que a alta ocorrência de apagamentos em fronteira de pa-

lavra seria um indício de que, ainda que o apagamento do rótico seja condicionado pela

coda, sua produtividade envolveria domínios prosódicos maiores, como a fronteira de pala-

vra prosódica (CALLOU; SERRA, 2012; CALLOU; SERRA; CUNHA, 2015; OLIVEIRA,

2018). No pe, entretanto, segundo Mateus e Rodrigues (2003), o rótico é apagado com

mais frequência em posição medial, quando antecede uma consoante oclusiva ou fricativa.

Como no pstp, no pb, o apagamento do rótico em coda final é mais expressivo

em verbos, do que em não-verbos, sendo, até mesmo, constatadas proporções superiores a

80%, como verificado nesta seção para o pp (CALLOU; SERRA, 2012; CALLOU; SERRA;

CUNHA, 2015; OLIVEIRA, 2018; OUSHIRO; MENDES, 2014; VIEIRA; BALDUINO,

2020), todavia, o mesmo não acontece em variedades do pe. Brandão, Mota e Cunha

(2003) constataram uma distribuição quase idêntica para verbos e nomes em coda final,

e Mateus e Rodrigues (2003), analisando o apagamento em coda medial e final, notaram

as mesmas proporções de apagamento em verbos e não-verbos. Com base nos estudos

reportados, sintetizamos, no quadro 84, uma comparação geral entre as variedades de stp

com o pb e o pe quando a posteriorização e o apagamento do rótico em coda.
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pp pst pb pe

O rótico em coda apresenta grande
variação e pode sofrer apagamento

Favorece a Desfavorece a -
posteriorização posteriorização -

do rótico em coda do rótico em coda -
Apagamento Apagamento -
do rótico em do rótico em -
coda (47%) coda (38%) -

A posteriorização o tepe
A posteriorização [x, G, h, H, ö, K] [R] como
[x, G, h, H, ö, K] e a aproximantização a realização

é comum [ô, õ] são comuns mais comum
Apagamento expressivo Apagamento menos

do rótico expressivo do
em coda rótico em coda

Apagamento favorecido Apagamento favorecido
em coda final em coda medial

Classe de palavra Apagamento Mesmas proporções de
não foi relevante favorecido apagamento em
para apagamento em verbos em verbos e não-verbos

Quadro 84: Síntese: apagamento de /r/ em coda em diferentes variedades do por-
tuguês.

Tendo discutido o apagamento e a posteriorização do rótico em coda no pst e no

pp, avaliamos, na seção 5.3.2, a variação e o apagamento de /l/ em coda.

5.3.2 A lateral em coda

As laterais são comumente definidas como sons produzidos com uma oclusão central

e com o respectivo escape do fluxo de ar pelas laterais do trato vocal (LADEFOGED;

MADDIESON, 1996).27 Grande parte das laterais reconhecidas em diferentes línguas na-

turais são produzidas a partir de uma oclusão realizada na região dental ou alveolar da

boca (MADDIESON, 2004), esse é o caso da lateral aproximante /l/, a qual, em português,

27 Juntamente com os róticos, as laterais são descritas como “líquidas”. A ideia central por trás desse agrupamento

é o compartilhamento de similaridades fonética e fonológica, como o fato de, com exceção das nasais, as laterais

e os róticos serem as consoantes mais sonoras. Além disso, Ladefoged e Maddieson (1996) pontuam que tanto as

laterais, quanto os róticos [R, r], apresentam um gesto articulatório similar: ambas são produzidas a partir do contato

singular ou repetido de forma breve, entre a língua e um ponto alto no trato vocal.
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pode ser velarizada ou sofrer vocalização e ser produzida como [w] em coda silábica (CÂ-

MARA JR, 1953, 1970; LOPEZ, 1979; QUEDNAU, 1993; MATEUS; D’ANDRADE, 2000;

CALLOU; LEITE; MORAES, 2002; BATTISTI; MORA, 2017; BALDUINO; VIEIRA,

2020).

A vocalização é um processo fonológico muito comum nas línguas naturais, caracte-

rizado por alterar uma consoante em uma ‘semivogal’ ou vogal, ou seja, uma determinada

consoante perde seu traço consonântico e adquire características articulatórias e acústicas

vocálicas. No português, a vocalização da lateral em coda, a qual é realizada como [w],

não é um fenômeno recente, sendo registrado, no século XX, no pb, no pe e no português

falado em Damão na Índia (VIARO, 2011). Dessa forma, é possível hipotetizarmos que,

em variedades africanas da língua portuguesa, a vocalização seja também um fenômeno

possível. De fato, estudos dedicados à lateral /l/ em coda, no pst e no pp, sugerem que,

em tais variedades, a lateral corresponde, sempre, a um segmento coronal [l] em posição de

onset, porém, em coda, pode ser velarizada, vocalizada ou mesmo apagada (BALDUINO;

VIEIRA, 2020; BALDUINO; VIEIRA; FREITAS, 2020; BALDUINO, 2020; BALDUINO;

VIEIRA; AGOSTINHO, no prelo).

Assim sendo, pautados em um corpus elicitado formado por 55 palavras, ou 110

ocorrências por informante, examinamos, nesta seção, as possíveis produções da lateral em

coda, focando na alternância entre [ë] ∼ [w] e no apagamento de /l/ no pst e no pp. A

exemplo da análise conduzida na seção 5.3.1, seguiremos os mesmos passos metodológicos

adotados para análise do apagamento e da posteriorização do rótico em coda, utilizando

um modelo de regressão logística com efeitos mistos para cada uma das variedades, além

de realizar uma modelagem que assuma a variedade como variável social fixa. Portanto,

testamos variáveis fixas como a tonicidade da sílaba (átona e tônica), a posição do segmento

na palavra fonológica e morfológica (final e medial), o contexto fonológico precedente ([i,

e, E, a, O, o u]) e a variedade (pst e o pp). Adicionalmente, consideramos o informante e

o item lexical como variáveis aleatórias. Com uma base de dados formada por 310 tokens

para o pst e 587 tokens para o pp, todos produzidos por falantes entre 19 a 20 anos com

escolaridade alta, notamos que /l/ em coda pode ser apagada, velarizada, vocalizada ou

sofrer rotacismo, como exposto na figura 5.20 em que indicamos a distribuição dos dados.
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Velar Apag. w Rótico

56

31

17

0.6

39.5
42

19

3

pst% pp%

Figura 5.20: Distribuição de /l/ em coda no pst e no pp.

Conforme indicado no gráfico em 5.20, ao contrastarmos as variedades em questão,

é observável que o pst apresenta o maior índice de velarização (56% 175/310), enquanto

que o pp demonstra um maior percentual de apagamentos (42% 245/587), vocalização

(19% 110/587) e rotacismo (3% 16/587). Isso posto, analisaremos, individualmente, os

três processos mais comuns: o apagamento (seção 5.3.2.1), a vocalização (seção 5.3.2.2) e

a velarização (seção 5.3.2.3) de /l/ em coda em ambas as variedades.

Em relação à distribuição geral dos dados, notamos que o apagamento, a vocaliza-

ção, a velarização e o rotacismo da lateral ocorrem em contextos estruturais diversos e

coincidentes. Concentrando-nos no contexto vocálico precedente, é possível observar que,

com exceção de [u] para a vocalização, os demais processos foram implementados diante

de todas as qualidades vocálicas no pstp (cf. quadro 85).

Vogal Item Apagamento Velarização Vocalização Rotacismo
i Filme ["fi.mI] ["fië.mI] ["fiw.mI] ["fiK.mI]
e Potável [po."ta.vI] [po."ta.veë] [po."ta.vew] ["tu.neR]
E Anel [a."nE] [a."nEë] [a."nEw] [a."nER]
a Telejornal [tE.li.ZoK."na] [tE.li.ZoK."naë] [tE.li.ZoK."naw] [tE.li.ZoK."naK]
O Pólvora ["pO.vu.K5] ["pOë.vu.K5] ["pOw.vu.K5] ["pOK.vu.K5]
o Bolso ["bo.sU] ["boë.sU] ["bow.sU] ["boR.sU]
u Vulcão [vu."k5] [vuë."k5̃Ũ

“
] — [vuK."k5̃Ũ

“
]

Quadro 85: Apagamento, Velarização e Rotacismo de /l/ em coda: contexto vocá-
lico precedente - pstp.

Além dos processos que atingem /l/ em coda possuírem um contexto segmental

amplo de implementação, a alternância entre [ë] ∼ [w] ∼ ∅ ∼ R é observada também em

contextos tônico e átono (cf. quadro 86), e em final e não-final de palavra morfológica e

fonológica (cf. quadro 87).
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Tonicidade Item Apagamento Velarização Vocalização Rotacismo
Tônico Pólvora ["pO.vu.K5] ["pOë.vu.K5] ["pOw.vu.K5] ["pOK.vu.K5]
Átono Telejornal [tE.li.ZoK."na] [tE.li.ZoK."naë] [tE.li.ZoK."naw] [tE.li.ZoK."naK]

Quadro 86: Apagamento, Velarização e Rotacismo de /l/ em coda: tonicidade -
pstp.

Posição na Item Apagamento Velarização Vocalização Rotacismo
Palavra

Meio de Palavra Filme ["fi.mI] ["fië.mI] ["fiw.mI] ["fiK.mI]
Fim de Palavra Potável/túnel [po."ta.vI] [po."ta.veë] [po."ta.vew] ["tu.neR]

Quadro 87: Apagamento, Velarização e Rotacismo de /l/ em coda: posição na
palavra - pstp.

Delimitada a distribuição dos dados, examinaremos cada um dos processos mais

comuns que atingem /l/ em coda: apagamento, vocalização e velarização. Os resultados

desta seção estão divididos, portanto, em duas etapas: primeiro, são apresentadas as

estimativas de cada um dos modelos para cada fenômeno em evidência, iniciaremos a

análise pelo apagamento de /l/ em coda na seção 5.3.2.1 a seguir, e seguiremos pelas

seções 5.3.2.2 para a vocalização e 5.3.2.3 para a velarização; isso feito, discutiremos os

fenômenos em conjunto na seção 5.3.2.4.

5.3.2.1 Apagamento de /l/

Para a análise inferencial do apagamento de /l/ em coda, foi ajustado um modelo de

regressão logística com efeitos mistos com apagamento da lateral como variável resposta

binária. Considerando, portanto, o efeito simultâneo de múltiplas variáveis independentes

ou previsoras nos dados do pstp, notamos que o fenômeno foi favorecido pelo contexto

vocálico precedente, pela tonicidade silábica e pela variedade. Os resultados estão dispostos

na tabela 5.29 (p > 0.001) e as variáveis testadas neste modelo foram: tonicidade da sílaba

(átona e tônica), posição do segmento na palavra fonológica e morfológica (final e medial),

contexto fonológico precedente ([i, e, E, a, O, o u]), variedade (pst e o pp), informante e

item lexical.
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Tabela 5.29: Apagamento de /l/ em coda - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

u 139/185 75 1.790 .86
O 72/161 45 1.151 .76

Contexto o 57/105 54 0.869 .71
Vocálico i 48/134 35 0.111 .53

Precedente a 76/418 18 -1.041 .26
e 18/58 31 -1.263 .22
E 4/74 0,05 -1.614 .17

Tonicidade Átona 245/448 55 0.921 .715
Tônica 169/687 25 -0.921 .285

Variedade pp 245/583 42 0.376 .59
pst 169/552 31 -0.376 .41

(N: 1.135; Apagamento de /l/: 414/36,5%; R2: 0.455; Intercepto: 0.351; Input : 0.617.)

Ao avaliarmos dados do pstp, verificamos que o apagamento é favorecido pelo pp

(logodds: 0.376; P.R. 0,59), ao passo que o pst exerceu um efeito negativo sobre o fenô-

meno (logodds: -0.376; P.R. 0,41). Mesmo o apagamento atingindo o rótico e a lateral,

a variedade foi relevante apenas quando a lateral era o alvo, demarcando, assim como

no caso da posteriorização, uma distinção entre ambas as macrovariedades investigadas.

Além do mais, é possível observar que o apagamento de /l/ em coda foi favorecido em

átonas (logodds: 0.921; P.R. 0,715) e em vogais dorsais: [u] (logodds: 1.790; P.R: 0,86),

[O] (logodds: 1.151; P.R: 0,76) e [o] (logodds:0.869; P.R: 0,71). Resultado semelhante ob-

tivemos mediante as modelagens individuais dedicadas ao pst (cf. tabela 5.30) e ao pp

(cf. tabela 5.31), visto que o contexto vocálico precedente e a tonicidade também foram

eleitas variáveis relevantes, reforçando, portanto, os resultados indicados previamente pela

análise conjunta.
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Tabela 5.30: Apagamento de /l/ em coda - pst.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

u 62/94 66 4.025 .98
o 24/51 47 3.237 .96

Contexto O 22/77 29 2.865 .95
Vocálico i 21/64 33 2.611 .93

Precedente a 34/202 17 1.549 .82
e 6/26 23 0.725 .67
E 0/38 0 -15.012 <.001

Tonicidade Átona 106/110 49 0.915 .71
Tônica 64/272 19 -0.915 .29

(N: 552; Apagamento de /l/: 169 = 31%; R2: 0.726; Intercepto: 0.351; Input : 0.617.)

Tabela 5.31: Apagamento de /l/ em coda - pp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

u 77/91 85 1.881 .86
O 50/84 59,5 1.532 .82

Contexto o 33/54 61 0.708 .67
Vocálico i 26/70 37 -0.030 .49

Precedente e 12/32 37,5 -1.210 .22
a 43/216 20 -1.312 .21
E 4/36 11 -1.438 .19

Tonicidade Átona 140/232 60 0.938 .72
Tônica 105/351 30 -0.938 .28

(N: 583; Apagamento de /l/: 245 = 42%; R2: 0.470; Intercepto: -0.2; Input : 0.45.)

Para o pp, as vogais anteriores [e] e [E] e a vogal [a] foram os fatores que mais des-

favoreceram o processo de apagamento (cf. tabela 5.31). No pst, no entanto, temos um

resultado um pouco distinto, na medida em que, como [E] não apresentou nenhuma ocor-

rência do fenômeno, esse foi o único contexto apontado pelo modelo como desfavorecedor

do apagamento, enquanto aos demais foi atribuído um efeito positivo (cf. tabela 5.30).

Ainda no que diz respeito ao apagamento, comparadamente a variedades congêneres

como o pb, notamos que tanto o pst (29%), e, principalmente, o pp (42%), apresentam um

alto índice de apagamentos de /l/ em coda. Isso fica mais evidente ao acessarmos estudos

como o de Hora (2006) e Pinho e Margotti (2010) para o pb, os quais reportaram uma

frequência de apagamentos de 16% e 7,04%, respectivamente, sendo o valor identificado

por Hora (2006), ainda maior em relação ao exposto no estudo de Pinho e Margotti (2010).

Isso ocorre porque os autores avaliam regiões diferentes e o índice de apagamentos de /l/

em coda não são homogêneos nas milhares comunidades de fala brasileiras: o nordeste, de
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acordo Pinho e Margotti (2010), configura, por exemplo, a região que apresenta o maior

percentual de apagamentos, isto é, 13%, número similar aos resultados de Hora (2006) que

avalia, exclusivamente, apenas a capital João Pessoa. Todavia, mesmo assim, o percentual

de apagamentos do pst (29%) e, principalmente, do pp (41,7%), é mais expressivo em

relação à região brasileira que mais apaga a lateral em coda conforme os trabalhos citados.

Ainda no que tange ao apagamento, é preciso considerar que o pstp emergiu, dia-

cronicamente, em contato com o santome e o lung’Ie, línguas cuja prevalência de padrão

silábico não somente é o CV, como também não possuem líquidas licenciadas em coda

(cf. seção 5.3.3) – fato que pode contribuir para o alto índice de apagamentos de /l/ em

coda nas variedades de stp quando comparadas ao apagamento no pb, e mesmo para o

apagamento de róticos.

Examinando a estrutura do lung’Ie, em contato diacrônico e sincrônico, principal-

mente, com o pp, é possível hipotetizar que o apagamento de /l/, nesta variedade, seja

reforçado pelo contato entre tais línguas, uma vez que o lung’Ie evitou /l/ em sua es-

pecificação mediante apagamentos e epênteses (cf. BANDEIRA, 2017), não possui /l/

sincronicamente como coda e, além disso, prefere sílabas CV (cf. AGOSTINHO, 2016).

Para o pst, variedade que não emergiu em contato direto com o lung’Ie, e, além disso,

possui um contato linguístico sincrônico irrisório com esta língua, é interessante que essa

discussão seja realizada tendo em vista a estrutura do santome, visto que esta é a língua

que esteve presente ao longo da consolidação do pst e ainda está em contato com tal

variedade.

Dessarte, no santome, Bandeira (2017) pontua que, similarmente à especiação do

lung’Ie, houve estratégias para evitar codas em geral, porém, mesmo assim, tal língua li-

cencia laterais em algumas posições silábicas – o que não ocorre, por exemplo, no lung’Ie.

Adicionalmente, o pp possui, ainda, mais apagamentos de /l/ em coda do que o pst, o

que poderia ser influenciado pelo contato com línguas distintas experienciado por essas

variedades. Discussões como essa acerca do contato linguístico, bem como sobre as dife-

renças entre ambas macrovariedades examinadas, serão contempladas na seção 5.3.3, após

avaliarmos, estruturalmente, os demais processos que atingem a lateral em coda no pst e

no pp.

O apagamento de /l/ em coda é, em suma, possível diante de quaisquer contexto

vocálico precedente, em sílabas tônicas e átonas e em meio e final de palavra, apresentando

uma frequência maior que a vocalização. Com uma distribuição percentual de 29% para o
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pst e de 42% para o pp, esse processo é favorecido diante de vogais [dorsal], especialmente,

[u], e em sílabas átonas. Por fim, o modelo estimou a relevância da variável variedade,

indicando que o pp favorece a aplicação da regra. Temos, conforme o modelo, uma diferença

entre as variedades analisadas, visto que o pst apresentou o efeito contrário, desfavorecendo

o apagamento da lateral em coda. Isso posto, avaliaremos, a seguir, na seção 5.3.2.2, o

processo de vocalização que co-ocorre com o apagamento.

5.3.2.2 Vocalização de /l/

Com foco, agora, na vocalização, e avaliando as variedades como fatores que podem

influenciar tal fenômeno, na tabela 5.32, são expostos os resultados da modelagem para

a vocalização no pst e no pp. A partir de um modelo de regressão logística, testamos, a

exemplo dos demais modelos, as seguintes variáveis: tonicidade da sílaba (átona e tônica),

posição do segmento na palavra fonológica e morfológica (final e medial), contexto fono-

lógico precedente ([i, e, E, a, O, o u]), variedade (pst e o pp), informante e item lexical.

Como demonstrado, as variáveis selecionadas como relevantes foram o contexto fonológico

precedente e a tonicidade (p > 0.001). Distintamente do apagamento, a variedade não foi

selecionada como significativa pelo modelo.

Tabela 5.32: Vocalização de /l/ em coda - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

a 150/418 36 6.575 .99
E 20/74 27 5.978 .99

Contexto i 15/134 11 4.891 .99
Vocálico o 10/105 9 4.651 .99

Precedente O 9/161 6 3.959 .98
e 0/58 0 -11.716 .001
u 0/185 0 -14.338 .001

Tonicidade Tônica 153/687 22 0.446 .61
Átona 51/448 11 -0.446 .39

(N: 1.135; Vocalização de /l/: 204 = 18%; R2: 0.955; Intercepto: -7.493; Input : 0.01.)

Ao avaliar, isoladamente, cada uma das variedades, há, todavia uma distinção: en-

quanto o contexto vocálico precedente foi relevante para ambas as variedades, apenas o

modelo do pst selecionou a tonicidade como relevante. As estimativas dos modelos utili-

zados podem ser conferidos nas tabelas 5.33 e 5.34.
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Tabela 5.33: Vocalização de /l/ em coda - pst.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

a 66/202 33 6.393 .99
E 7/38 18 5.479 .99

Contexto o 8/51 16 4.991 .99
Vocálico i 7/64 11 4.769 .99

Precedente O 6/77 0.08 4.345 .98
e 0/26 0 -11.544 .001
u 0/94 0 -14.433 .001

Tonicidade Tônica 71/336 21 0.6 .65
Átona 22/216 10 -0.6 .35

(N: 552; Vocalização de /l/: 94 = 17%; R2: 0.954; Intercepto: -7.686; Input : 0.001.)

Tabela 5.34: Vocalização de /l/ em coda - pp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

a 82/216 39 6.832 .99
E 13/36 36 6.503 .99

Contexto i 8/70 11 5.059 .99
Vocálico o 1/54 0.04 3.989 .98

Precedente O 3/84 0.04 3.616 .97
e 0/32 0 -12.319 .001
u 0/91 0 -13.680 .001

(N: 583; Vocalização de /l/: 110 = 19%; R2: 0.951; Intercepto: -7.426; Input : 0.001.)

De acordo com as tabelas 5.33 e 5.34, com exceção dos contextos precedentes [e] e [u]

que bloquearam de forma categórica a vocalização nos dados elicitados, as demais vogais

favorecem o fenômeno, com pesos relativos que variam entre .99 e .97, sendo que os maiores

índices de vocalização ocorrem após as vogais [a], [E], [i] e [o] em ambas as variedades. A

tonicidade, por seu turno, foi significante apenas para o pst: o maior índice de vocalização

da lateral ocorre nas sílabas tônicas (21%; P.R. .65), e o menor nas átonas (10%; P.R. .35).

No pst e no pp, estudos anteriores também apontam para a existência da voca-

lização. Balduino e Vieira (2020), com base em um corpus de fala espontânea e tendo

como foco a variedade santomense, indicam que a coda /l/ pode ser realizada, por um

mesmo falante, como uma lateral velar [ë] (49,87%), um glide [w] (19,09%) ou mesmo ser

apagada (28.5%). Já em relação ao pp, Balduino, Vieira e Agostinho (no prelo) endossam

tais resultados, pois, nesse estudo, a vocalização foi identificada em 15.2% dos dados e a

velarização em 45.6%. Nos trabalhos citados, assim como nos resultados observados nesta

tese, independentemente das variáveis linguísticas que favorecem ou não a vocalização no
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pst e no pp, as ocorrências de [w] são observadas em diversos contextos – com exceção da

vogal [u], diante da qual, a vocalização foi bloqueada nos dados investigados.

A não ocorrência da vocalização, sendo [u] o contexto fonético precedente, em con-

junto com a alta proporção de apagamentos da lateral em coda diante deste mesmo con-

texto segmental, podem indicar a ação do Princípio do Contorno Obrigatório (ocp) (MC-

CARTHY, 1986) em ambas as variedades: tanto a vogal [u] quanto o glide [w] comparti-

lham os traços [dorsal] e [+alto] e, de modo a evitar a adjacência de traços idênticos, o

apagamento seria preferido nesses casos - fato reforçado pelo apagamento de /l/ no pst

e no pp, em que [u] foi o fator que mais favoreceu o fenômeno em ambas as variedades

(logodds: 1.760; P.R. 0,86). Essa seria uma característica evidenciada, também, no pb,

pois, em algumas variedades do português brasileiro, formas como sul ["suw] são possíveis,

mas desfavorecidas (QUEDNAU 1993, p. 51).

Em relação ao contexto [e], no entanto, não há adjacência de traços promovida pela

contiguidade de [e] e [w], porém, ainda assim, a vocalização foi bloqueada categoricamente.

O apagamento e a velarização, no entanto, são permitidas nesse contexto, sendo [ë], inclu-

sive, favorecida nesse contexto (cf. seção 5.3.2.3). Ao observarmos a natureza dos dados

que compunham o corpus, notamos que quase os itens investigados são tanto adjetivos for-

mados pelo sufixo -vel, como potável, quanto substantivos, como túnel, sugerindo, assim,

que a classe gramatical não é um fator que explica o bloqueio categórico da vocalização

diante de [e].

Ampliando, a partir dessa constatação, o corpus investigado, avaliamos dados de fala

espontânea de oito falantes do pp e de nove falantes do pst, totalizando 1.488 ocorrências

de 435 palavras. Dentre esse número, apenas 52 ocorrências de 20 palavras distintas

abrangiam [e] enquanto contexto precedente de /l/ em coda, indicando que, mesmo em

contexto de fala espontânea, esta sequência, embora produtiva em adjetivos e substantivos,

não é muito frequente no corpora examinado. Todavia, ainda assim, a vocalização de [e]

não foi bloqueada categoricamente nos dados de fala espontânea, sendo observada em 2%

dos dados, nas produções de apenas um falante do pp, em dois itens lexicais específicos:

potável e túnel.

Ora, se por um lado, esse resultado não permite que afirmemos o bloqueio categórico

da vocalização diante de [e], por outro lado, tampouco configura um índice expressivo de

implementação do fenômeno, o que reforça o fato de que a vogal [e], de fato, não é um

contexto que favorece a vocalização, no pst e no pp, especialmente no pst, variedade na
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qual o fenômeno não foi identificado. Esse achado, mais uma vez, parece distinguir as

vogais [e] e [u], pois em relação à vogal [u], o bloqueio categórico é mantido, inclusive, nos

dados de fala espontânea, e abrange um maior número de ocorrências (112 tokens de 28

itens lexicais).

Assim, contrastando ambos os casos, é possível que enquanto o bloqueio de [u] seja

explicado fonologicamente, somente, pelos traços que compõem a vogal dorsal e a ação do

ocp, no caso de [e] haja mais fatores atuando no desfavorecimento da vocalização da lateral.

Tendo em vista que esse contexto não se mostrou frequente nos dados de fala espontânea,

havendo um número limitado de itens que, em sua maioria, são adjetivos formados pelo

sufixo -el, é provável que o próprio item lexical atue como desfavorecedor da vocalização.

Ademais, é preciso considerar, também, que, quando evidenciada, a vocalização ocorreu,

diante de [e], apenas na fala de um informante do pp, em somente duas palavras. Esse fato

reforça nossa hipótese anterior em relação à palavra morfológica avaliada, além de tornar

eminente a relevância de considerarmos a variabilidade do fenômeno dentro da fala dos

próprios falantes, visto que, para alguns, o bloqueio de [e] é categórico e, para outros, não.

A vocalização da lateral, identificada em 14% dos dados do pst e em 19% dos to-

kens do pp, é observada em contextos vocálicos precedentes como [i, E, a, O, o], também

ocorrendo em sílabas átonas e tônicas e em meio e final de palavra. Ao contrário do

apagamento, privilegiado diante de vogais [dorsal], a vocalização foi favorecida quando

antecedida pelas vogais [coronal] [E, i] e pela vogal [a], sendo mais recorrente em tônicas.

Embora a variedade não tenha sido uma variável estimada pelo modelo como significativa,

ao avaliarmos, isoladamente, cada uma das variedades, notamos que a tonicidade foi eleita

como variável relevante apenas para o pst. Por fim, diante de [e] e [u] não foram identifi-

cadas ocorrências do fenômeno no corpus de fala controlada, porém, considerando [e] como

contexto precedente da vocalização, observamos que esta foi constatada esparsamente em

dados de fala espontânea do pp. Já no que tange a [u], confirmamos o bloqueio categórico

da vocalização nos dados de fala controlada e espontânea. Isso posto, a seguir, na seção

5.3.2.3, apresentamos os resultados da velarização.

5.3.2.3 Velarização de /l/

Restando, por fim, a análise da forma velarizada [ë], trazemos, na tabela 5.35, os

resultados, considerando um modelo de regressão logística com efeitos mistos em que [ë]

x Não-velarização ([w], ∅, [R]) foi eleita como variável resposta binária. Nesse modelo,
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igualmente às análises das seções anteriores, testamos as seguintes variáveis: tonicidade

da sílaba (átona e tônica), posição do segmento na palavra fonológica e morfológica (final

e medial), contexto fonológico precedente ([i, e, E, a, O, o u]), variedade (pst e o pp),

informante e item lexical. Mais uma vez, verificamos a relevância do contexto precedente

e da tonicidade (p > 0.001) e, também, da variedade (p > 0.004), sendo a velarização

privilegiada pelo pst como indicado na tabela 5.35.

Tabela 5.35: Velarização de /l/ em coda - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

e 40/58 69 1.690 .84
E 50/74 68 0.480 .62

Contexto i 72/134 54 0.156 .54
Vocálico a 191/418 46 -0.171 .46

Precedente O 80/161 50 -0.373 .41
o 38/105 36 -0.622 .35
u 44/185 24 -1.160 .24

Tonicidade Tônica 365/687 53 0.562 .64
Átona 150/448 33,5 -0.562 .36

Variedade pst 287/552 52 0.338 .58
pp 228/583 39 -0.338 .42

(N: 1.135; Velarização de /l/: 515 = 45%; R2: 0.268; Intercepto: -0.0912; Input : 0.47.)

Ainda de acordo com os resultados expressos na tabela 5.35, ao contrário do apagamento

de /l/ em coda, favorecido pelo pp, a velarização foi privilegiada pelo pst, o que pode

indicar que, de maneira geral, a variedade santomense tende a manter as codas laterais

mais do que variedade principense, hipótese que será discutida mais adiante nesta seção.

Apesar da variável posição na palavra não ter sido relevante para aplicação da regra

(cf. tabela 5.35), identificamos uma interação significativa entre as variáveis tonicidade e

posição do segmento na palavra no pstp. A figura 5.21 demonstra o cruzamento dessas duas

variáveis, pela qual notamos que, mesmo considerando a posição da palavra, o percentual

de ocorrências de [ë] em sílabas tônicas é mais expressivo. Todavia, contrapondo a coda

medial e a coda final, o índice de velarização é maior em codas finais.
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Figura 5.21: Velarização - Cruzamento das variáveis: Posição do segmento na pala-
vra e Tonicidade - pstp.

Tendo em vista as análise individuais, o contexto precedente e a tonicidade foram

eleitas como relevantes pelos modelos de ambas as variedades. Em geral, as vogais [coronal]

favoreceram o fenômeno, assim como as sílabas tônicas, como indicado nas tabelas 5.36 e

5.37.

Tabela 5.36: Velarização de /l/ em coda - pst.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

e 20/26 77 1.793 .86
E 31/38 82 0.990 .73

Contexto O 49/77 64 -0.104 .47
Vocálico i 36/64 56 -0.158 .46

Precedente a 102/202 50,5 -0.403 .40
o 19/32 37 -0.945 .28
u 30/64 32 -1.1173 .24

Tonicidade Tônica 200/336 59,5 0.519 .63
Átona 89/216 41 -0.519 .37

(N: 552; Velarização de /l/: 287 = 52%; R2: 0.753; Intercepto: -1.911; Input : 0.589.)
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Tabela 5.37: Velarização de /l/ em coda - pp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

e 20/32 62,5 1.680 .84
i 36/70 51 0.394 .60

Contexto E 19/36 53 0.041 .51
Vocálico a 89/216 41 0.022 .50

Precedente o 19/54 35 -0.277 .43
O 31/84 37 -0.648 .34
u 14/91 15 -1.2184 .29

Tonicidade Tônica 165/351 47 0.623 .65
Átona 63/232 27 -0.623 .35

(N: 583; Velarização de /l/: 228 = 39%; R2: 0.263; Intercepto: -0.525; Input : 0.372.)

Contrastando o pst e o pp, é possível observar que [e] (logodds: 1.793; P.R. 0,86) e [E]

(logodds: 0.990; P.R. 0,73) são os fatores que mais favorecem a velarização na variedade

santomense. Já na variedade principense, [e] (logodds: 1.680; P.R. 0,84) e [i] (logodds:

0.394; P.R. 0,60) privilegiaram a realização de [ë]. Em relação à tonicidade, o apagamento

foi mais recorrente em contexto átono, ao passo que a vocalização e a velarização foram mais

comuns em sílabas tônicas, sugerindo que esse seja um contexto que favoreça a manutenção

temporal da sílaba, quer pela realização de [ë], quer pela de [w]. Há de ser considerado, a

esse respeito, o comportamento duracional de sílabas tônicas no pstp. Como demonstrado,

na seção 4.4, sílabas tônicas tendem a ser mais longas em relação às sílabas átonas. A

manutenção segmental de [ë] ou [w], em sílabas que portam a proeminência da palavra,

pode ser preferida, então, como uma estratégia de manutenção temporal da sílaba - artifício

já observado no pstp em outros fenômenos.

Balduino (2018) e Araujo e Balduino (2019), por exemplo, ao analisarem a dura-

ção das vogais nasalizadas, em sílabas átonas e tônicas de ambas as variedades de stp,

demonstram, ao contrapor pares mínimos e análogos que continham a oposição ṽ vs. v,

que a diferença entre a vogal nasal e sua contraparte oral é maior em pretônicas, sendo

esse alongamento de 89% para o pst e de 96% para o pp. Os autores interpretam esse

fato como consequência da posição acentual, assim como apontado na literatura para o

pb (MORAES; WETZELS 1992; WETZELS 2007). Em termos fonéticos, a vogal oral de

uma sequência tônica equivaleria a duas unidades temporais, ao passo que a vogal oral da

sequência pretônica a apenas uma. Consequentemente, ao contrastarmos duracionalmente

ṽ e v tônicas, estamos comparando uma sílaba fechada por uma coda nasal /VN/ e, por-

tanto, mais alongada, com uma vogal oral tônica mais alongada devido à sua tonicidade.
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De outro modo, ao contrapormos ṽ e v pretônicas, estamos comparando também uma

sílaba travada por coda /VN/, mas, dessa vez, sua contraparte oral não possui qualquer

alongamento, dado que não está na sílaba tônica. Em consequência disso, o alongamento

de ṽ seria maior em pretônicas, atingindo quase o dobro de V (ARAUJO; BALDUINO,

2019, p. 48).

Mediante esse exemplo retirado da literatura, em conjunto com a análise proposta

na seção 4.4, notamos que a prevalência de [ë] ou [w], em sílabas tônicas, pode ocasionar a

manutenção temporal da sílaba. Somando-se a isso, no pb, o favorecimento do apagamento

de codas, em sílabas átonas, é também reportado, sendo compreendido por Lee (2003)

como um processo de encurtamento iâmbico, ou breve brevians. Tal processo é decorrente

da perda da coda de uma sílaba átona, tornando-a uma sílaba leve. Para Lee (2003), há

uma necessidade de reestruturação silábica, e portanto de síncope da coda, justamente pelo

resultado culminar em duas sílabas leves para atribuição do acento. Retornando ao exemplo

da nasalidade discutido na seção 5.2, verificamos que, no pstp, o apagamento de /N/ em

coda é também recorrente em sílabas átonas, especialmente átonas finais (BALDUINO,

2018). Esse fato, analisado em conjunto com os resultados de apagamento de /l/, bem

como ao fato de [ë] ou [w] serem privilegiadas em sílabas tônicas, sugerem que sílabas

átonas podem desfavorecer o preenchimento em coda na variedade de stp.

Além do mais, avaliando /l/ em coda, no pst e no pp, Balduino, Vieira e Freitas

(2020) corroboram nossos resultados, visto que o apagamento da lateral também foi fa-

vorecido, em dados de fala espontânea, em sílabas átonas: no pst o maior percentual

de apagamento da lateral ocorre nas sílabas átonas (42,5%; P.R. .58), enquanto o menor

ocorre nas tônicas (17,4%; P.R. .42); no pp resultado semelhante é atestado pelas auto-

ras, visto que as sílabas átonas favoreceram o apagamento de /l/ em coda (34,6%; P.R.

.65), e as tônicas desfavoreceram (13,8%; P.R. .35). Por fim, ainda analisando o apaga-

mento de codas nas variedades de stp, Balduino, Vieira e Freitas (2020) reforçam nossa

hipótese de que sílabas átonas podem desfavorecer o preenchimento em coda no pst e no

pp, pois a sibilante /S/, em coda, também foi mais apagada em átonas, sendo a toni-

cidade, inclusive, uma variável significativa segundo o modelo operado pelas autoras. O

apagamento da sibilante, assim, foi privilegiado em átonas no pst (13.9%; P.R:.63) e no

pp (22%; P.R:.60), e desfavorecido em tônicas: (3.6%; P.R:.37) pst e (6.6%; P.R:.40) pp

(BALDUINO; VIEIRA; FREITAS, 2020).

Embora a relevância da tonicidade para o apagamento de codas, no pstp, tenha sido
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reiterada em nossos resultados, bem como em estudos prévios dedicados à nasalidade, à

lateral e à sibilante em coda, tal hipótese não pôde ser sustentada pelo comportamento

do rótico, pois, considerando os dados de ambas as variedades, analisados nesta tese, o

apagamento de /r/ em coda foi mais recorrente nas sílabas tônicas (51%) do que nas áto-

nas (28%). No entanto, mesmo diante de tal resultado, é preciso levar em conta que o

apagamento do rótico é favorecido por verbos, os quais, em cerca de 69% do corpus, cor-

respondiam a sílabas tônicas finais. Avaliando, inclusive, o comportamento de nomes e

verbos, notamos que enquanto os nomes apresentam índices equivalentes de apagamento

do rótico (30% átona; 35% tônica), a diferença percentual constatada em verbos é drasti-

camente distinta (21,5% átona; 77% tônica), sugerindo, assim, que a composição do corpus

e a posição da palavra podem influenciar o maior percentual de apagamentos de /r/ em

sílabas tônicas.

Balduino, Vieira e Freitas (2020), ao analisar o apagamento de codas no pst e no

pp, com base em um corpus de fala espontânea, reforçam esse fato, na medida em que

as autoras indicam que, para o apagamento de róticos, a tonicidade não foi uma variável

relevante. Esse resultado é endossado em Vieira e Balduino (2020), cujo resultado do

estudo elegeu como variáveis significativas somente a posição do segmento na palavra,

escolaridade, faixa etária, classe gramatical e sexo, porém não a tonicidade. Desse modo,

pode ser que, de fato, a composição do corpus elicitado utilizado nesta tese possa explanar

o alto índice de apagamentos do rótico em sílaba tônica, assim como sua significância.

Ademais, é preciso ressaltar que, apesar de o apagamento ser um fenômeno comum

a todas as codas licenciadas no pstp, e, em consonância com os processos de vocalização

de /l/ e posteriorização de /r/, ratificarem a hipótese de que a fronteira silábica é o

constituinte mais frágil da sílaba (cf. SELKIRK, 1982), não é possível afirmar que tal

debilidade é homogênea para todos os segmentos no pstp (RODRIGUES, 2012; VIEIRA;

BALDUINO, 2020a). Nem sempre há uma coincidência entre as variáveis que favoreceram

o apagamento entre as consoantes em coda, podendo estas alternarem, inclusive, entre

as variedades examinadas. Todavia, a despeito do comportamento do rótico em relação

à tonicidade e das diferentes variáveis que favoreçam ou não o apagamento das codas

distintas, podemos observar uma tendência de favorecimento de apagamentos de codas

átonas no pstp, direção verificado tanto nos resultados desta tese, quanto na literatura

destinada ao português de stp (ARAUJO; BALDUINO, 2018; BALDUINO; VIEIRA;

FREITAS, 2020; VIEIRA; BALDUINO, 2020).
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Isso posto, em relação aos cruzamentos relativos à produção de [ë], testamos as

possíveis interações entre as variáveis previsoras e verificamos que houve uma interação

entre contexto precedente e tonicidade (p < 0,001) para o pst, ao passo que, para o pp,

a interação verificada ocorreu entre contexto precedente e posição do segmento na palavra

(p. 0,003).

Tônica
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Figura 5.22: Velarização - Cruzamento das variáveis: Contexto precedente e sílabas
tônicas para o pst valores em %.
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Figura 5.23: Velarização - Cruzamento das variáveis: Contexto precedente e sílabas
átonas para o pst valores em %.
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Figura 5.24: Velarização - Cruzamento das variáveis: Posição do segmento na pala-
vra (coda medial) e contexto precedente para o pp valores em %.
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Figura 5.25: Velarização - Cruzamento das variáveis: Posição do segmento na pala-
vra (coda final) e contexto precedente para o pp valores em %.

Nas figuras 5.22 e 5.23, há contextos vocálicos átonos sem nenhum caso de velariza-

ção: [i] e [E]. Já em relação às tônicas [e] foi o contexto em que a velarização não pôde ser

observada. Também não foram atestadas ocorrências de [e] e [E] em coda medial no pp,

como mostrado pela figura 5.24. Tais resultados já eram esperados, uma vez que, assim

como no caso dos róticos, refletem a composição do corpus. Diante da impossibilidade de

encontrar palavras em que [E] e [O] estavam em sílabas átonas, exceto nos casos de harmo-

nia vocálica em pretônicas, a ausência de ocorrências de [ë] átona é justificada no pst. Já

no que diz respeito à [e], a dificuldade residiu em encontrar palavras que apresentassem

a sequência /el/ em sílabas tônicas, sendo a maioria observada em átonas finais, o que

também explana os resultados do pp em coda medial. Por fim, para [i] e [o], embora
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houvesse dados de sílabas átonas e tônicas, finais e não finais, notamos que, em átonas,

esses coincidiam com a fronteira final e a lateral foi, majoritariamente, apagada, como em

difícil [di."fi.sI] e álcool ["aë.kU].

A velarização no pstp foi, em síntese, o fenômeno, cujo alvo é /l/ em coda, mais

observado, apresentando uma frequência de 56% para o pst e de 39.5% para o pp. Para

a velarização, observamos resultados opostos ao apagamento de /l/ em coda, visto que,

enquanto este foi favorecido diante de vogais [dorsal], em sílabas átonas e no pp, a velari-

zação teve como variáveis estimadas como relevantes: vogais coronais [e, E], sílabas tônicas

e o pst. Destarte, notamos que, mesmo compondo processos sincrônicos que fomentam

alterações na realização de /l/ em coda, o apagamento, a velarização e mesmo a vocaliza-

ção, apresentam comportamentos distintos. A seguir, na seção 5.3.2.4, discutiremos tais

fenômenos em conjunto.

5.3.2.4 Variação e apagamento de /l/ em coda

Assim como para o rótico em coda, /l/ é alvo de diferentes processos, atestando a

variabilidade que atinge tal constituinte no pstp. No quadro 88, reunimos os resultados do

apagamento, da vocalização e da velarização de /l/, indicando os fatores que favoreceram

cada um dos processos, bem como sua distribuição percentual.

Apagamento Vocalização Velarização
[u, O, o] [a, E, i, o, O] [e, E, i]
Átonas Tônicas Tônicas

pp — pst
36,5% 18% 45%

Quadro 88: Fenômenos de /l/ em coda em diferentes variedades do português:
fatores favorecedores.

No quadro 88, fatores distintos atuam sobre os fenômenos. O apagamento, em geral,

ocorre principalmente diante de vogais dorsais [u, O, o], em sílabas átonas, sendo favorecido

pelo pp. A vocalização, por seu turno, é mais recorrente em sílabas tônicas e diante da

vogal baixa [a], mas também foi favorecida por [E, i, o, O], apresentando um espectro mais

amplo de implementação em relação ao apagamento e à velarização. A velarização, por sua

vez, é privilegiada quando o contexto precedente são vogais coronais [e, E, i], ocorrendo,

majoritariamente, em sílabas tônicas e sendo mais recorrente no pst. Notamos, assim,

que o apagamento e a velarização apresentam contextos favorecedores opostos, quer para



variação e apagamento das líquidas em coda 406

vogais, tonicidade e, mesmo, para as variedades avaliadas, enquanto que a vocalização,

além de ser o único processo que não apresentou a variedade como variável significativa,

não segue uma tendência clara de implementação quanto à vogal precedente. No entanto,

mesmo sendo o processo que abarca contextos mais amplos de implementação, a vocalização

foi identificada apenas em 18% do corpus. Já o apagamento e a velarização, em 36,5% e

45%, respectivamente.

Esses resultados, a princípio, aproximam as macrovariedades de stp ao pb, na me-

dida em que, também nessa variedade, a coda é comumente o domínio dos mais diversos

processos fonológicos, especialmente da vocalização - forma mais recorrente em todo territó-

rio brasileiro. A esse respeito, com o propósito de analisar os processos de enfraquecimento

consonantal na coda do pb, Callou, Leite e Moraes (2002) constatam a possibilidade de

três realizações de /l/ em coda: [ë], [w] e ∅ (CALLOU, LEITE & MORAES, 2002, p. 540),

isto é, as mesmas possibilidades demonstradas para o pstp ao longo desta seção. Hora

(2006, p. 29), por seu turno, ratifica o “caráter camaleônico” da lateral em coda silábica,

afirmando ser esse um elemento sonoro que ora se apresenta velarizado [ë], ora vocalizado

[w], ora apagado ∅ e, a depender do dialeto, ora como uma fricativa glotal [h] (HORA;

PEDROSO; CARDOSO, 2010). No entanto, apesar de todas essas possibilidades, [w] é a

forma mais recorrente no pb.

Um dos primeiros estudiosos a analisar, estruturalmente, a vocalização, foi Câmara

Jr. (1953). Já na década de 1950, o autor assume que [w] e [ë] são variantes de /l/ e

estão em distribuição complementar em posição pós-vocálica. A vocalização, para Câmara

Jr. (1953), ocorre somente no domínio da coda, porém é favorecida conforme a vogal

precedente seja anterior ou posterior. Como consequência da articulação vocalizada de /l/

em coda, os ditongos com a semivogal [w] são multiplicados e, paralelamente, o número de

itens produzidos com /l/ pós-vocálico diminui (CÂMARA JR., 1953).

Em Estrutura da língua portuguesa, Câmara Jr. (1970) amplia a explanação do

processo, descrevendo o movimento articulatório exigido para a realização do fenômeno.

Para o autor, [ë], chamado pelos gramáticos como l pinguis ou “gordo”, é produzido com o

movimento da ponta da língua junto aos dentes, e com o levantamento do dorso posterior

da língua para junto do véu palatino (CÂMARA JR., 1970, p. 51). A partir, então, da

produção de [ë], ocorre a vocalização:

(...) cessa a elevação da ponta da língua junto aos dentes, a elevação posterior
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do dorso da língua não chega a interromper a corrente de ar, e há um conco-

mitante leve arredondamento dos lábios. O resultado é um /u/ assilábico, e

mal torna-se homônimo de mau, vil de viu e assim por diante. (CÂMARA

JR. 1970, p. 51)

A vocalização, quando ocorre, anula a oposição de itens como mal ["maë] e mau

["maw] em alguns dialetos do pb, que passam a ser produzidos, igualmente, com a semi-

vogal: mal ["maw] e mau ["maw], fato observado, também, no pstp. Em 1953, Câmara

Jr. chamava atenção para o fato da margem de diferenciação entre a articulação de /w/

e [ë] ser mínima, porém ainda sustentava as oposições distintivas /mal/ e /maw/; /vil/ e

/viw/, não detalhando quais as consequências, entre forma e significado, que o processo de

vocalização poderia acarretar (CÂMARA JR., 1970, p. 58). Adotando uma postura um

pouco distinta, na obra de 1970, o autor assume a homonímia como resultado da vocaliza-

ção de /l/. Esse intercâmbio de posicionamento pode ser indício de que, entre os anos de

estudo, o fenômeno foi sendo cada vez mais consolidado na variedade do português falada

no Rio de Janeiro. Atualmente, [w] é a forma mais difundida nesse dialeto e, conforme

o trabalho de Callou, Leite e Moraes (2002, p. 539) é empregada por mais de 90% dos

falantes no corpus do NURC analisado.

Para Lopez (1979), a vocalização de /l/ é uma mudança fonética na qual é possível

acessar os estágios intermediários que a permeiam. Nessa perspectiva, a autora postula

que /l/, em coda, pode ser velarizada [ë], velarizada e labializada [ëw] e, por fim, vocalizada

[w], caracterizando um fenômeno de telescopia, visão reiterada, posteriormente, por Tasca

(1999). A telescopia é um fenômeno diacrônico definido pela perda de um estágio inter-

mediário na descrição fonológica (HYMAN, 1975) e, no processo de vocalização, [ë] e [ëw]

corresponderiam a estágios intermediários de [w]. Sincronicamente, porém, a forma [ëw]

dificilmente é atestada, e muitos falantes produzem ou a forma velarizada, ou a vocalizada

(QUEDNAU, 1993).

Nas macrovariedades de stp, embora a vocalização seja atestada, não é possível

afirmarmos a existência de telescopia, visto que variáveis sociais, como a faixa etária, não

foram analisadas de modo a testarmos a existência de uma mudança sonora em curso.

Balduino, Vieira e Agostinhos (a sair), entretanto, analisam dados de falantes nascidos

antes de 1975, e indicam que enquanto o emprego de [ë] tem diminuído, a vocalização

e o apagamento têm sido cada vez mais empregados pelas gerações mais jovens. Con-

forme as autoras, esse resultado configura um indício de mudança em curso, caracterizada,
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justamente, pelo aumento do apagamento e da produção de [w] na comunidade de fala

examinada. Com base nos dados analisados por Balduino, Vieira e Agostinhos (no prelo),

propomos o gráfico em 5.26, no qual a queda nos índices de [ë], em consonância com o

aumento percentual progressivo de [w] e de apagamento, podem ser verificados conforme

três faixas etárias distintas: + de 60 anos; 30 - 35 anos; 18 - 20 anos.

+ de 60 anos 30 - 35 anos 18 - 20 anos
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[ë] [w]
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Figura 5.26: Distribuição das variantes da lateral em coda no pp de acordo com a
faixa etárias dos informantes (Adaptado de Balduino, Vieira e Agostinho (a sair)).

Tanto no caso da vocalização, quanto do apagamento, a distribuição dos dados no

gráfico 5.26 sugere uma possível mudança em curso que conduz a uma alteração no template

CVC no pp. Caso assumamos essa mudança, também, para ambas as macrovariedades de

stp, notamos que a alteração do template CVC não ocorre de modo homogêneo na língua,

uma vez que o apagamento é privilegiado diante de vogais dorsais átonas, enquanto a

vocalização é preferida diante de [a, E, i, O, o] tônicas. A lateral velar, por sua vez, tende

a ser preservada em sílabas tônicas quando o contexto fonético precedente é composto por

vogais coronais [E, e, i], conforme foi demonstrado no quadro 88.

Ademais, distintamente do que ocorre no pb, variedade cuja vocalização é preferida,

o apagamento é mais recorrente no pstp. Logo, não parece que estamos diante de um

fenômeno de telescopia [ë] > [ëw] > [w], ou de lenição gradiente, que, em último caso,

poderia culminar, inclusive, no apagamento de /l/ em coda, estamos, na verdade, diante

da atuação de dois fenômenos diferentes: (i) a vocalização, enquanto processo interno de

lenição consonantal, resultando em uma sílaba CVV, e (ii) o apagamento, conduzindo a

uma sílaba CV. Esses processos, mesmo distintos, conduzem, assim como a posteriorização
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e o apagamento do rótico, à lenição da coda, reforçando, em ambos os casos, a prevalência

de um padrão que não favorece a manutenção da coda lateral no pstp.

Pautados nas geometrias de Quednau (1993) e Mateus e D’Andrade (2000), a ve-

larização e a vocalização podem ser explicadas mediante uma organização não linear dos

segmentos. Assumimos, como Mateus e D’Andrade (2000), a presença de uma lateral /l/,

em coda, subespecificada para o ponto de articulação. Essa consoante pode ser represen-

tada pelos traços [+lateral], [+consoante] e [+soante], como demonstrado na geometria de

traços em (51).

(51)

x

raiz

[+lateral]
[+soante]

[+consoante]

A velarização de /l/ é um fenômeno de articulação secundária, sendo necessário, por

isso, que na camada de ponto de articulação haja um lugar para os traços de consoante e

para os traços de vogal, assim como proposto por Goldsmith (1991). Como indicado em

(52), na posição de coda, /l/ é determinado como [+lateral], tem o ponto de articulação

subespecificado para [coronal, +anterior] e, além disso, adquire uma articulação secundária,

assinalando o traço [dorsal] ao nó vocálico, que, consequentemente, é especificado como

[+posterior] e [+alto], configuração que resulta na produção de [ë], como indicado em (52)

(MATEUS; D’ANDRDADE, 2000, p. 141).28.

28 Em outras representações, como a de Quednau (1993), não há a especificação como [+posterior] do nó [dorsal],

tampouco a especificação do traço de altura, pois, conforme a pesquisadora, o traço [dorsal], ligado ao nó vocálico,

é suficiente para explicar a presença do dorso da língua na articulação de /l/ pós-vocálico.
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(52)

x

raiz

[+lateral] PC

[coronal]

[+anterior]

Vocálico

PV

[dorsal]

[+posterior]

Altura

[+alto]

[+soante]

[+consoante]

Além das regras de preenchimento, o pstp, assim como o pb, submete a lateral subes-

pecificada /l/ a uma regra de desligamento. Assim, /l/ perde a marcação de [+consoante]

e, por consequência, não apresenta um ponto de articulação ligado ao nó consonantal, como

é o caso de [ë]. Em (53), observamos que, ao contrário da representação em (52), o nó

consoantal de ponto de articulação não possui especificação, havendo apenas o nó vocálico,

o qual é preenchido pelos mesmos traços que [ë]. Tampouco a representação de [w], em

(53), possui a marcação [+lateral] na raiz, traço identificado na representação da variante

velarizada, em (52), e responsável por opor /l/ e /R/- que, no caso do rotacismo observado

no pstp, é modificado. Assim, [w], distintamente de [ë], não apresenta uma articulação

secundária e é representado, de forma suficiente, pelos traços vocálicos, caracterizando,

então, o processo de vocalização.29

29 Na proposta de Quednau (1993), não há especificação como [+lateral] de /l/. Por isso, para a autora, a vocalização

é explicada, diretamente, pelo desligamento do nó [coronal], sem fazer menção à mudança da especificação dos traços

de raiz. De acordo com a representação proposta por Quednau (1993), o traço [coronal] que caracteriza [ë] como

consoante complexa é desligado e, por isso, o segmento resultante mantém apenas os traços vocálicos, embora a

autora não identifique, em sua representação, a altura, ou a posterioridade como traços desse segmento. Mateus

e D’Andrade (2000), por sua vez, delimitam a altura como [+alto] e especificam o nó de classe [dorsal] como

[+posterior]. Essa geometria, por estar mais completa, permitindo que a semivogal resultante do processo seja

identificada como [w] e não como qualquer outro segmento [dorsal] ligado ao nó vocálico, é reproduzida em (53)

como mais adequada à proposta de análise desta tese. Além do mais, a especificação de altura e dos nós [dorsal]

como [+posterior] tornam-se relevantes para compreendermos a ação do ocp no pst e no pp, visto que o processo

de vocalização é bloqueado diante de [u] - vogal especificada pelos mesmos traços.
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(53)

x

raiz

PC

Vocálico

PV

dorsal

[+posterior]

Altura

[+alto]

[+soante]

[-consoante]

Em síntese, as diferentes realizações da coda nas macrovariedades do português de

stp decorrem, principalmente, de regras de preenchimento e desligamento, que, respec-

tivamente, assinalam como marcado ou desligam um determinado traço. As regras de

preenchimento, então, são responsáveis pela especificação de [ë], e as regras de desliga-

mento, ao promoverem a desassociação com o traço [+consoante], resultam em [w]. Em

relação ao apagamento, o nó de raiz é desassociado, porém, não fizemos análises acústicas

para verificar se a unidade temporal da sílaba x é mantida a despeito do apagamento de

/l/ em coda, o que será feito em pesquisas futuras.

Formalizando, portanto, a proposta de Câmara Jr. (1970) para a vocalização, com

base em uma geometria de traços que elucida (i) a articulação complexa da variante lateral

velarizada, e (ii) a respectiva produção de [w] a partir do desligamento de [coronal] no nó

consonantal (PC) e da manutenção do preenchimento do nó vocálico (PV), notamos que

a vocalização é realizada a partir de [ë] e não diretamente de /l/ e, por isso, a hipótese de

que a ocorrência de [ë], em coda, possa corresponder um possível estágio anterior à [w],

torna-se plausível (LOPEZ, 1979; QUEDNAU, 1993; TASCA, 1999; RIBEIRO, 2012). Esse

estágio, no entanto, não conduz, automaticamente, ao apagamento, tampouco permite a

confirmação de existência de telescopia nas macrovariedades de stp. O que observamos,

na verdade, é a interação de regras: primeiro a atribuição dos traços de velarização e, após

isso, a desassociação do traços consonantais.
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Por fim, em relação à sua natureza lexical ou pós-lexical, não há um consenso, na

literatura do pb, sobre em qual componente a vocalização e a velarização são aplicadas.

Para Quednau (1993), já que a velarização de /l/ é resultado de uma regra pós-lexical, e a

vocalização provém de uma regra lexical, [ë] e [w] são resultados de duas regras distintas.

A autora chega a tal conclusão a partir da análise de itens derivados, como pincelada

[p̃ı.se."la.d5] e maldade [maw."da.dZI] ∼ [maë."da.dZI], no qual o contexto segmental se-

guinte mostrou-se crucial para a aplicação de um ou de outro processo, bem como mediante

o exame de combinações de palavras como mal educado ma[le]ducado ∼ ma[w]educado,

as quais demonstram que, independentemente do ambiente seguinte ser uma vogal ou uma

consoante, a ressilabificação de /l/ não é um processo obrigatório.

De acordo com Quednau (1993), esses exemplos sugerem que a aplicação da regra

de vocalização ocorra em um componente lexical pós-cíclico, posto que os falantes, quando

vocalizam, não aplicam, pós-lexicalmente, a ressilabificação de /l/ em coda, contudo sem-

pre ressilabificam /l/ como onset em palavras derivadas como pincelada [p̃ı.se."la.d5],

*[p̃ı.sew."a.d5]. A vocalização, portanto, opera no componente lexical e, quando o item

atinge o componente pós-lexical, a lateral já está vocalizada, impedindo a ressilabificação

e a regra de velarização (QUEDNAU, 1993). De outro modo, a velarização decorre de uma

regra pós-lexical, na medida em que os falantes são capazes de produzir a lateral coronal

[l] em posição pré-vocálica diante das combinações de palavras, as quais ocorrem em sen-

tenças derivadas pelo componente sintático. Assim, a velarização só é aplicada depois do

processo de combinação de palavras e somente se a lateral permanecer em posição de coda

(QUEDNAU, 1993)

Costa (2003) é contrária a tal interpretação e defende que a vocalização é uma regra

pós-lexical. Para sustentar seu ponto de vista, a estudiosa afirma que, em contrapartida

à afirmação de Quednau (1993) de que os falantes realizam ou a regra de vocalização

ou de velarização, [ë] e [w] não são excludentes, podendo, na variedade de Porto Alegre

no pb, serem constatadas na produção de um mesmo falante e, por vezes, na realização

de um mesmo item lexical (COSTA, 2003, p. 118). O mesmo é verificado, também,

no pst e no pp, tendo, ainda, a possibilidade de um mesmo item lexical ser produzido

mediante o rotacismo de /l/ em coda. Além disso, com base em análises estatísticas,

Costa (2003) pontua que a regra de vocalização não é sensível a categorias gramaticais,

não possui exceções, pode ser aplicada em formas derivadas e não derivadas e é sensível
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à informação de fronteira pós-lexical, características que, conforme Gussenhoven e Jacobs

(1998), caracterizam as regras pós-lexicais.

Em relação ao pb, há de ser considerado que, no caso de Quednau (1993) e Costa

(2003), as autoras trabalham com uma comunidade de fala específica, de Porto Alegre.

Ademais, tais estudos foram publicados, respectivamente, há 28 e 18 anos em relação à

data de defesa desta tese (2022). Sendo assim, é preciso avaliar, também, até que ponto

podemos assumir uma lateral /l/ em coda para a grande maioria das micro-variedades

do pb: a lateral nunca se manifesta, nessa posição, na fala da maioria dos falantes do pb,

tampouco é adquirida como tal no período de aquisição. Assumir, atualmente, a existência

de /l/ alveolar em coda, para o pb, parece, por isso, um tanto problemático, pois configura

uma análise abstrata demais que desconsidera tanto a aquisição, quanto o uso corrente da

língua, posto que a mudança [ë] > [w] já está consolidada para a maior parte dos falantes

brasileiros. No pb, a lateral velarizada não é, assim, tão frequente em coda quanto o glide

[w], pelo menos, na maior parte dos dialetos, sendo restrita, comumente, à região Sul.

Com base em um levantamento de estudos realizados entre 1970 e 2016, cujo foco

de análise é a variação da lateral /l/ em coda, Hahn-Nonnenmacher (2019) indica que a

vocalização em coda, na variedade do pb falada em Porto Alegre, apresentou um cres-

cimento de 50 a 100% de implementação, o que indica o fim da variação [ë] ∼ [w] e a

sobressaliência de [w] na variedade em questão. Essa é uma realidade em diferentes regiões

do Brasil, nas quais podemos observar a aquisição e o emprego de [w] em coda (e não [ë])

(HAHN-NONNENMACHER, 2019).

De outro modo, para o pst e o pp, temos um quadro distinto. Se por um lado, nestas

variedades, a lateral /l/, em coda, possui recorrente variação, apresentando similaridades

ao pb, por outro, [ë] é ainda a variante mais recorrente, ainda que não tão recorrente

quanto no pe (MATEUS; D’ANDRADE, 2000), visto que a taxa de apagamento também

é alta. Nas variedades de stp, ainda não temos um processo de mudança completo, como

no pb, porém, Balduino, Vieira e Agostinho (a sair) já assinalam o aumento de [w] e,

principalmente, de apagamento de /l/ pelas gerações mais jovens de São Tomé e Príncipe,

fato que sugere uma possível mudança em curso cujo maior alvo seria o apagamento, não

necessariamente a vocalização como identificado para o pb.

Isso posto, na tabela 5.38, apresentamos os índices percentuais do presente estudo

em comparação com trabalhos como o de Hora (2006) e Pinho e Margotti (2010) para o

pb, uma vez que, nesta variedade, como discutido ao longo desta seção, a lateral em coda
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também tem um caráter variável, embora a sobressalência de [w] já seja notada em quase

todo o país. Para o pe, [ë] é a forma mais observada.

Tabela 5.38: Distribuição de /l/ em coda: pst, pp e pb.

Variedade [ë] [w] ∅
pst 56% 17% 31%
pp 39,5% 19% 42.6%

pb (HORA, 2006) 0,08% 84% 16%
pb (PINHO; MARGOTTI, 2010) 0,4% 87,8% 7,04%

Como expresso na tabela 5.38, o apagamento é frequente no pst (31%) sendo, inclu-

sive, o fenômeno mais atestado no pp (42.6%). Em relação às demais variantes, observa-

mos, também, comportamentos singulares, pois o pst é a variedade que mais produziu [ë]

(56%), estando seguida pelo pp (39,5%), ao passo que, no pb, esta configura uma realiza-

ção restrita a raras comunidades de fala, tendo ainda, diferenças diacrônicas que atestam

a consolidação de um processo de mudança em quase maior parte do Brasil (QUEDNAU,

1993; HAHN-NONNENMACHER, 2016).

De fato, no pb, ao contrário do pst e do pp, a regra mais comum é a vocalização

– o que é indicado tanto no trabalho de Pinho e Margotti (2010) que contempla capitais

brasileiras de todas as regiões, quanto no trabalho de Hora (2006), que examina dados

de João Pessoa, no Nordeste brasileiro. Já no pst e no pp, ainda que a vocalização

seja possível, tal fenômeno não é tão expressivo, visto que a velarização e o apagamento

são mais recorrentes. Atestamos, portanto, com auxílio da tabela 5.38, que embora os

processos contemplados no pst e no pp sejam observados, outrossim, em outras variedades

do português, há peculiaridades no que tange a cada uma dessas variedades, inclusive no

que diz respeito às próprias macrovariedades de stp.

Dito isso, e pautados nas diferentes análises para os processos de apagamento, voca-

lização e velarização no pst e no pp realizadas neste capítulo, bem como nos estudos repor-

tados para o pb e pe, traçamos, no quadro 89, uma comparação geral entre as variedades

santomense, principense, brasileira e europeia em relação à vocalização e ao apagamento

em coda.
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pp pst pe pb

O apagamento da [ë] é a forma [w] é a forma
lateral em coda mais recorrente mais recorrente
é mais comum em coda em coda

Alto índice de Apagamentos Apagamento
apagamento não reportados variável

Favorece o Desfavorece o -
apagamento da apagamento da -

lateral em coda (42%) lateral em coda (29%) -
Desfavorece a Favorece a -
velarização da velarização da -

lateral em coda (39.5%) lateral em coda (56%) -
Tonicidade Favorece a -
não é uma vocalização em -

relevante para [w] tônicas -
Possível mudança Não há Mudança [ë] > [w]

em curso tendo mudança de /l/ consolidada em
como direção reportada grande parte das
o apagamento comunidades de fala

Quadro 89: Síntese: realização de /l/ em coda em diferentes variedades do portu-
guês.

A lateral /l/, em coda, pode ser velarizada, vocalizada ou apagada no pst e no pp

– fenômenos influenciados por diferentes variáveis estruturais. Além disso, tais variedades

podem ou não compartilhar características com o pb e o pe, demonstrando que o processos

que atingem /l/ em coda, como outros fenômenos destas variedades, são explanados por

aspectos estruturais, mas podem evidenciar, também, a presença do contato linguístico,

ainda mais considerando que as variedades de stp emergiram em um contexto multilíngue.

Tendo isso em vista, assim como a alta variabilidade que também atinge o rótico em coda

em ambas macro-variedades examinadas nesta tese, dedicamos a seção 5.3.3 a uma reflexão

sobre a variação de líquidas e o contato linguístico.

5.3.3 Alterações silábicas de líquidas e contato linguístico

As codas líquidas /r/ e /l/, no pstp, como discutido ao longo das seções 5.3.1 e

5.3.2, são alvos de diferentes fenômenos fonológicos que apontam para a lenição segmental

em coda, como a posteriorização do rótico e a vocalização da lateral. Somando-se a esses

processos, observamos, também, apagamentos recorrentes, os quais resultam em uma es-

trutura CV e atingem, também, /N/ e /S/ em coda. As alternâncias de líquidas podem

ser verificadas no quadro 90.
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Item Template Template
Original Resultante

/r/ Verde ["veR.dI] ∼ ["veK.dI] CVC CVK
Correr [ko."KeR] ∼ [ko."Ke] CVC CV

/l/ Mal ["maë] ∼ ["maw] CVC CVw
Farol [fa."KOë] ∼ [fa."KO] CVC CV

Quadro 90: Variação da coda líquida.

Outras variedades do português, como o pb, também apresentam um alto índice de

apagamentos e, mesmo, de processos como a posteriorização do rótico e vocalização da

lateral, fato que conduz alguns estudos a ressaltar a prevalência de sílabas CV nessa vari-

edade (CRISTÓFARO SILVA, 2016). Todavia, a despeito das semelhanças entre o pstp e

o pb, notamos que naquela o apagamento de /l/ em coda é mais expressivo, sendo ainda

mais recorrente no pp (42%) do que no pst (29%). Considerando o espaço sociolinguís-

tico no qual as macrovariedades de stp emergiram e estão inseridas, podemos discutir a

possibilidade de o contato linguístico corresponder a um dos fatores que fomentam o alto

índice de apagamentos, bem como de processos de lenição de codas.

O contato linguístico, de fato, compõe um aspecto central dentre os fatores so-

ciolinguísticos que podem instigar reanálises estruturais (LUCCHESI; BAXTER, 2009),

promovendo o desenvolvimento de traços linguísticos inerentes às diferentes variedades

do português. Desse modo, embora circunscritas ao âmbito românico, as variedades de

português emergentes no período pós-colonial, dentre as quais estão as macrovariedades

de stp, adquiriram estruturas que podem refletir a ecologia linguística particular na qual

estão inseridas, sendo nosso questionamento, no caso do pstp, se esse fato é refletido nos

fenômenos que atingem a coda líquida.

Investigando a possibilidade de o contato ser relevante em tais processos, conside-

ramos a estrutura formativa do santome e do lung’Ie. Com base no estudo de Bandeira

(2017), verificamos, no conjunto de dados analisados pela autora, a atuação diacrônica da

vocalização e de apagamentos como estratégias para evitar líquidas em coda. Nos qua-

dros 91 e 92, comparamos o protocrioulo do Golfo da Guiné (pgg) com o lung’Ie (LI) e o

santome (ST) a partir da análise de Bandeira (2017, p. 299, adaptado), indicando as estra-

tégias adotadas pelas línguas para evitar /r, l/ em coda, dentre as quais podem ser citadas:

apagamentos, apagamentos seguidos por alongamento vocálico, epêntese, lambdacismo e
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metátese (cf. FERRAZ, 1979; BANDEIRA, 2017; BANDEIRA; ARAUJO; FINBOW,

2022).

pgg st li glosa processo

Apagamento (st)

*pElma ["pE.m5] ["pwE.m5] ‘palmeira’ Vocalização [w] +

Metátese (lg)

*alba ["a.li.b5] ["a.Ri.ba] ‘erva’ Epêntese

*kalma ["ka.lu.m5] ["ka.li.ma] ‘calma’ l* > l(R)i/lu

*kaldErada [ka.dE."la.d5] [ka.dE."Ra.d5] ‘caldeirada´
*pulsu ["pu.su] ["pu.su] ‘pulso´ Apagamento

*salva [Sla."va] [sa."va] ‘salvar’ Metátese (st)

*salga [Stla."ga] [sa."ga] ‘salgar’ Apagamento (lg)

Quadro 91: Estratégias de reparo para /l/ em coda na especiação do santome e do
lung’Ie (Adaptado de BANDEIRA, 2017).

pgg st li glosa processo

*karni ["ka.ni] [u."ka.ni] ‘carne’
*gOrdura ["go.do] [gu."du.R5] ‘gordura, banha’ Apagamento

*gwarda [gwa."da] [wa."da] ‘esperar’
*porko ["plo.ko] ["po:.ko] ‘porco’ Lambdacismo + Metátese (st)

*barga [bla."ga] [ba:."ga] ‘desfazer’ Apagamento +

*purga [plu."ga] [pu:."ga] ‘purgar’ Alongamento (lg)

Quadro 92: Estratégias de reparo para /r/ em coda na especiação do santome e do
lung’Ie (Adaptado de BANDEIRA, 2017).

O apagamento, a posteriorização e a vocalização são processos frequentes na especi-

ação do santome e do lung’Ie em relação ao pgg. Não podemos, portanto, ignorar o fato

de que as macrovariedades de stp emergiram em uma situação de contato com línguas que

apresentaram diferentes estratégias para evitar líquidas em coda. Esse contato, ademais,

foi estabelecido em diversos níveis, posto que o santome e o lung’Ie convivem com o portu-

guês, e foram, por muito tempo, a língua materna dos falantes que adquiriram o português

como L2 e o transmitiram como L1 para as novas gerações. Retomando a fonologia sincrô-

nica do santome e do lung’Ie, a relevância do contato é ainda mais evidente, uma vez que

nenhuma dessas línguas apresenta líquida em coda, como indicado em 93 (AGOSTINHO,

2016; BANDEIRA, 2017).
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coda santome glosa lung’Ie glosa

/N/ /fEzON/ [fE."zON] ‘feijão’ /baStaN/ [baS."t5̃] ‘bastão’
/S/ /mOSka/ ["mOS.k5] ‘mosca’ — — —
/S/ — — — /pEStana/ [pES."ta.na] ‘sobrancelha’
/w/ — — — /iNtEw/ [̃ı."tEw] ‘enterro’
/j/ — — — /pajpa/ [paj."pa] ‘cupim’

Quadro 93: Coda fonológica no santome e do lung’Ie (Adaptado de Agostinho (2015)
e Bandeira (2017)).

No santome e no lung’Ie, há licenciamento de codas distintas. O santome licencia

apenas /N/ e /S/, não havendo róticos em seu inventário e sendo a lateral observada,

apenas, em onsets simples e complexos (BANDEIRA, 2017). O lung’Ie, por seu turno, é a

língua que comporta uma maior variedade de segmentos. De acordo com Agostinho (2015,

p. 55), a sílaba fonológica do lung’Ie é preenchida por um único elemento /N, G, S/, em

que G corresponde a um glide /j, w/, porém /l, r/ não são verificados. No entanto, ainda

conforme demonstra Agostinho (2016), a síncope da vogal em sílaba com /l/ ou /r/ diante

de vogal, possibilita as realizações sincrônicas de /l/ como [ë] ou como [w] em coda, assim

como de /r/ como [r]. A autora concorda, assim, com Maurer (2009) que argumenta ser

o rótico e a lateral observados em coda de empréstimos recentes. Para Agostinho (2015),

as codas [ë, r] são foneticamente possíveis em decorrência de processos fonológicos como

síncope, ou de empréstimos recentes como pela influência da língua portuguesa. Os dados

apresentados pela autora são expostos em (54) (AGOSTINHO, 2016, p. 40; 93).

(54) a. /malimeNte/ [ma.li."mẽ.te] ∼ [maë."mẽ.te] ∼ [maw."mẽ.te] ‘tudo bem’

b. /saliva/ [sa.li."va] ∼ [saë."va] ∼ [saw."va]

c. /alivese/ [a.li."ve.se] ∼ [aë."ve.se] ∼ [aw."ve.se] ‘às vezes’

d. /Orufu/ ["O.ru.fu] ∼ ["Or.fu] ‘órfão’

O recorrente apagamento de /l/ e /r/, verificado em nosso corpus, pode ser mais

um argumento de que o contato com o santome e o lung’Ie, línguas que não somente

evitaram líquidas em coda ao longo de sua especiação, mas também não possuem /l/ e/ou

/r/, sincronicamente, como coda, esteja atuando como favorecedor do apagamento e de

processos de lenição, como a posteriorização do rótico e a vocalização da lateral, os quais

também enfraquecem o segmento consonantal em coda e evitam a relização de líquidas.

A esse respeito, há de ser considerado o fato de que tanto o santome quanto o lung’Ie

preferem o template silábico CV. Nas palavras de Ferraz (1979, p. 48), para o santome, “o
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tipo silábico mais comum tem a forma CV” e a “a maior parte das sílabas do santome são

abertas”.30 Já em relação ao lung’Ie, Agostinho (2016, p. 61) indica que 74% das sílabas

do corpus analisado por ela correspondem a sílabas CV, sendo essa estrutura seguida por

sílabas CVN (10%) e V (4%). Ainda de acordo com Agostinho (2016, p. 61) “apesar de

esses três tipos serem os mais frequentes, a diferença entre eles é crucial”, fator que conduz

a autora a concluir que “ o lung’Ie é constituído majoritariamente de sílabas CV.

Ao analisarmos os dados disponibilizados por Agostinho (2016, p. 61), separando

sílabas abertas de sílabas fechadas, incluindo, nesse último grupo, sílabas cuja coda com-

porta o glide, vemos que a sobressalência de sílabas abertas é mantida, sugerindo que o

lung’Ie desfavorece coda preenchida. Em 5.27, indicamos que, no corpus de Agostinho

(2016, p. 61), 86% (8.503/9.912) das sílabas do lung’Ie são abertas (CV, V, CGV, GV,

CVV, CVV), ao passo que 14% são fechadas por coda (CVC, CVN, CVG, CGVN, VN)

(1.409/9.912).31

Sílabas Abertas Sílabas Fechadas

86

14

Figura 5.27: Sílabas abertas x Sílabas fechadas no lung’Ie (Adaptado de Agostinho
(2016, p. 61)).

O santome e o lung’Ie apresentam processos diacrônicos e sincrônicos de vocalização

e apagamentos, além de terem evitado /r, l/ em coda ao longo de sua especiação a partir

de apagamentos, epênteses e metáteses. Somando-se a isso, o lung’Ie tem como coda

fonológica /w/, fato que em conjunto com a própria possibilidade estrutural do português,

pode reforçar uma tendência à vocalização – reportada, por alguns estudos, como fenômeno

natural de enfraquecimento de coda (SELKIRK, 1982). Por fim, o santome e o lung’Ie são

30 “The most common syllable type in ST has the shape CV.”; “Most ST syllables are open” (FERRAZ, 1979, p.

48).
31 Mantemos os templates utilizados por Agostinho (2016), em que a coda nasal é representada como N, o glide G,

e as demais realizações fonéticas como C.
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línguas que favorecem o padrão CV e estão em contato com o português, língua que

apresenta inúmeros apagamentos de coda e onsets, quer nas macrovariedades de stp, quer

no pb, que também resultam em um output formado por uma sílaba CV - concebida como

forma universal menos marcada (JOHNSON; BRITAIN, 2007).

Ademais, a importância do contato linguístico para compreender a consolidação das

variedades de português faladas em São Tomé e Príncipe tem sido reportada, também,

em estudos como Balduino (2018), Bouchard (2018), Vieira e Balduino (2020), Agostinho,

Soares e Mendes (2020), Mendes (2021), Vieira e Balduino (2021), dentre outros. Como

exposto na seção 4.1.5, Agostinho, Soares e Mendes (2020) defendem que o longo contato

entre o português e línguas com apenas um rótico em seu sistema fonológico, podem ajudar

a explicar a variação entre o r-forte e o r-fraco observada nas variedades do arquipélago.

Os autores concluem que contrastes quase-fonêmicos de baixa carga funcional tendem a

se fundir em situações de contato profundo com línguas com apenas um rótico, como é o

caso do pp em contato com o lung’Ie (AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020).

Reconhecida a importância do contato para estabelecimento da gramática do pstp,

este pode ser avaliado dentro de duas perspectivas teóricas distintas. Assumindo a possi-

bilidade de uma transmissão linguística irregular, o contato linguístico em stp pode ser

examinado a partir de uma abordagem mentalista apoiada no fato de que o aprendiz, ao

fixar parâmetros da língua sendo adquirida, promove reanálises estruturais (LUCCHESI;

BAXTER, 2009; AVELAR; GALVES, 2014). Outra possibilidade de análise seria focar

na interação dos membros da comunidade, assumindo a língua enquanto organismo que

evolui no meio onde está inserido (MUFWENE, 2004; COUTO, 2009).

Em ambas as propostas, a sobreposição de traços é prevista e gera efeitos similares.

Conforme a abordagem mentalista, por exemplo, as estruturas gramaticais não ambíguas

entre L1 e L2 tenderiam a ser adquiridas mais facilmente, enquanto as estruturas ambíguas

seriam reanalisadas com base no conhecimento inato que os aprendizes já possuem de sua

gramática L1 (GONÇALVES, 2010). Tendo por foco, no entanto, a interação da língua com

o ambiente e entre seus falantes – em vez da aquisição de uma L2 que, posteriormente,

pode ser transmitida como L1 – o favorecimento de traços é interpretado a partir de

relações de interação. À luz desse modelo, situações de contato promoveriam a competição

de traços: traços linguísticos de maior semelhança entre as línguas participantes seriam

favorecidos, ao passo que traços dessemelhantes seriam desfavorecidos (COUTO 2009;

AVELAR; GALVES, 2014).
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De acordo com Couto (2009), traços não marcados são mais facilmente transmitidos

de uma língua para outra – ainda que o contrário, mesmo sendo raro, seja ainda possível.

Para o autor, traços recessivos – isto é, que compõem a “estrutura genética” da língua

mesmo quando não são manifestados, - também norteariam a interação entre línguas dis-

tintas, proposta que, de certo modo, se aproximaria à abordagem da deriva linguística que

assume alterações estruturais como heranças românicas linguísticas. No caso da vocali-

zação abordada nesta tese, podemos, então, ter a atuação de uma confluência de fatores

que justificariam a manifestação desse processo: (i) as línguas em contato, variedades do

português e santome/lung’Ie, têm a vocalização como processo estrutural diacrônico pre-

sente em sua especiação; (ii) o lung’Ie, em sua forma sincrônica, apresenta /w/ em coda

(AGOSTINHO 2015), já o santome não licencia líquidas em coda (BANDEIRA, 2017); (iii)

o pstp, assim como o santome e o lung’Ie, evita codas, dentre as quais /l/, utilizando-se

de estratégias de lenição, como a vocalização e a posteriorização, além de apagamentos;

(iv) as demais codas /N, S/ do pstp também podem ser apagadas; (v) há, portanto, so-

breposição de traços promovida pelas situações (i), (ii) e (iii); (vi) o pstp descende de

uma variedade adquirida, incialmente, como L2 por falantes das línguas autóctones e (vii)

tipologicamente, a alteração de sílabas CVC em CVG/CV corresponderia a uma tendên-

cia universal das línguas naturais (cf. KAWASAKI, 1982; BLEVINS, 1995; JOHNSON;

BRITAIN, 2007; ZEC, 2007; EASTERDAY, 2019).

Baseados na discussão tecida a partir de fatores linguísticos e históricos, compreen-

dendo dados sincrônicos e diacrônicos, e considerando o santome e o lung’Ie, analisamos,

estruturalmente, os fenômenos que atingem as líquidas em coda e, também, refletimos

sobre a possibilidade de diferentes fatores favorecê-los. Reunindo aspectos característicos

à própria estrutura formativa gramatical do português, mas também ponderando o cená-

rio de contato linguístico no qual as macrovariedades de stp estão inseridas, analisamos

a relevância do contato para processos de lenição e apagamentos que geram outputs CV

ou CVG. Sugerimos que a sobreposição de tais traços é fator importante para a grande

variedade de fenômenos que têm /r,l/ em coda como alvo, especialmente enfraquecimentos

e apagamentos. Constatamos, por fim, que o contato é um fator favorecedor, porém não

único, à implementação de processos que enfraqueçam ou elidam a coda no pstp.
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5.3.4 Síntese: variação de líquidas

Como discutido ao longo da seção 5.3, as codas líquidas /r, l/ do pstp são comu-

mente alvos de processos como: vocalização e velarização de /l/, posteriorização de /r/,

apagamento de /l, r/ e, menos comumente, lambdacismo e metátese. No quadro 94, apre-

sentamos uma síntese acerca dos processos que atingem o rótico e a lateral em coda nas

macrovariedades de stp.

/l/ /r/
/l/ → ∅ /r/ → ∅
/l/ → [w] /r/ → [K]
/l/ → [ë] /r/ → [ë]

Metátese

Quadro 94: Variação de líquidas no domínio da coda - pstp.

Dentre os segmentos licenciados em coda, no pstp, as líquidas correspondem aos

segmentos que demonstram maior variabilidade. Com base no contexto multilíngue e de

contato linguístico diacrônico e sincrônico no qual as macrovariedades de stp se desenvol-

veram e são faladas, discutimos a hipótese de o contato ser um dos fatores importantes

para a promoção de tamanha variação, especialmente no que se refere à produtividade

de processos de lenição e apagamentos. O santome e o lung’Ie, por exemplo, são línguas

que desenvolveram diferentes estratégias para evitar líquidas em sua especiação, o que é

refletido nos segmentos licenciados em coda na sincronia dessas línguas, posição silábica

em que não há líquidas. Diante desse fato, sugerimos que o contato entre o português

e o santome e o lung’Ie, línguas que não possuem líquidas em coda, constitui um fator

relevante para a alta variabilidade em torno de /l, r/ em coda.

5.4 Sândi Vocálico Externo

O sândi vocálico externo corresponde a um processo de ressilabificação entre duas

vogais (VV), doravante denominadas como V1 e V2, que, embora justapostas, compõem

itens lexicais distintos sob o domínio de um mesmo enunciado (BISOL, 1992, 1993, 1996a,

1996b, 2000; ABAURRE, 1996; FROTA, 2000; TENANI, 2002, 2004, 2007; COLLIS-

CHONN, 2012; PAULINO, 2016). Nesse processo, a sequência V1V2 é desfeita, configu-

rando um fenômeno pós-lexical de modificação estrutural cujo locus de ocorrência remete
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a uma fronteira gramatical (TENANI, 2002; TRASK, 2011). Logo, as estruturas silábi-

cas que comportam as vogais-alvo, em fronteira de palavra (#), são alteradas de modo

a desfazer o encontro vocálico (V1#V2), resultando, portanto, em uma nova composição

silábica que evita o choque de dois picos silábicos (BISOL, 1996a).32

No pstp, assim como no pb e no pe, esse encontro pode ser resolvido por três vias

distintas: degeminação, elisão e ditongação. A realização dos três tipos de ressilabifica-

ção depende tanto do contexto vocálico e acentual (BISOL, 1992, 1993, 1996a), quanto

de estruturas prosódicas que ultrapassam o nível silábico, como a frase fonológica (cf.

ABAURRE, 1996; TENANI, 2002, 2004) e o sintagma entoacional (FROTA, 2000; TE-

NANI, 2002, 2004). Em geral, os fatores que favorecem ou desfavorecem o sândi vocálico

externo podem ser equivalentes ou distintos entre as diferentes variedades de língua por-

tuguesa (TENANI, 2002; PAULINO, 2016). Tais diferenças são perceptíveis, sobretudo,

em relação à qualidade vocálica da aplicação do fenômeno, bem como em relação ao nível

suprasegmental de implementação do sândi, uma vez que a fronteira de sintagma entoaci-

onal bloqueia a ressilabificação no pe, porém não no pstp ou no pb (cf. FROTA, 2000;

TENANI, 2002).

Processos fonológicos que afetam a estrutura silábica, tais como o sândi vocálico

externo, podem ser tomados como indícios de padrões rítmicos de uma determinada língua

(TENANI, 2002) e, por isso, a heterogeneidade observada nos processos de sândi entre

diferentes variedades da língua portuguesa corroboram, conforme Tenani (2002, 2004), a

hipótese de que tais variedades possam ter ritmo diverso, sendo este mais silábico no pb e

mais acentual no pe. A descrição dos fenômenos de degeminação, elisão e ditongação, no

pstp, pode, assim, contribuir com a análise das características fonológicas segmentais de

tais variedades, e, também, revelar alguns traços das estruturas prosódicas que transpassam

as variedades de pst.

Nas variedades brasileira e europeia do português, o sândi vocálico externo é, con-

forme a literatura, um fenômeno de ocorrência ampla (BISOL, 1992, 1993, 1996a, 1996b,

2000; ABAURRE, 1996; FROTA, 2000; TENANI, 2002, 2004, 2007; COLLISCHONN,

2012; PAULINO, 2016), sendo identificado já no português arcaico (séc. XII - XIV) (VE-

LOSO, 2003). As maiores discussões acerca do tema recaem, no entanto, sobre os contextos

32 O sândi vocálico externo corresponde a um dos fenômenos caracterizados como sândi, uma vez que qualquer

modificação de pronúncia em fronteira gramatical, seja externa, seja interna, é denominada como sândi (TRASK,

2011, p. 260).
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linguísticos envolvidos em sua aplicação, bem como sobre os gatilhos fonológicos responsá-

veis por motivar as reestruturações silábicas, os quais abarcam desde aspectos segmentais,

como a natureza das vogais, a aspectos suprassegmentais, como a estrutura prosódica en-

volvida no processo. Algumas dessas questões serão investigadas tendo em vista dados

do pst e o pp nas próximas seções, considerando, para tanto, as três possibilidades de

sândi vocálico: a degeminação (cf. seção 5.4.1), a elisão (cf. seção 5.4.2) e a ditongação

(cf. seção 5.4.3). Visamos, assim, não somente descrever os processos de sândi no pstp,

como também pretendemos observar se, entre as macrovariedades de stp, são perceptíveis

diferenças relevantes na aplicação dos processos.

5.4.1 Degeminação

A degeminação é aplicada no encontro de duas vogais idênticas adjacentes em fron-

teira de palavra, impulsionando o desaparecimento de uma dessas vogais e a formação de

uma única sílaba. Esse processo, no pst e no pp, foi investigado inicialmente em 32 senten-

ças controladas. No total, consideramos 64 ocorrências por informante, operando, assim,

com aproximadamente 384 tokens que apresentavam contexto potencial de degeminação

nas macrovariedades de stp. No corpus analisado, a degeminação foi verificada em 122

sentenças, ou 32% dos dados, para o pst, bem como em 149 sentenças, ou 40% dos dados,

para o pp, atestando, portanto, o processo em ambas as variedades do português, como

indicado na tabela 5.39.33

Tabela 5.39: Degeminação - pst e pp.

Processo?
pst pp

Ocorrências % Ocorrências %
Sim 122 32 149 40
Não 257 67 227 60
Total 379 100 376 100

A degeminação, no pstp, é identificada tanto diante da sucessão de duas vogais

baixas, quanto na sequência de vogais altas e médias idênticas como apresentado em (55).

33 No pst e no pp, houve o descarte de algumas ocorrências das sentenças: O primo une a família; A

matabala apesar de verde e cara é gostosa; A barba áspera está grande. Isso ocorreu por diversos

motivos, como qualidade de gravação comprometida, ou mesmo estranhamento do falante diante da sentença. No

total, operamos, assim, com 379 ocorrências no pst e 376 no pp.
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(55) a. matabala amarela » matabal[a]marela, [a] V1 # [a] V2

b. maquequê elege » maquequ[e]lege, [e] V1 # [e] V2

c. príncipe inocente » príncip[i]nocente, [I] V1 # [i] V2

d. vovô orgulhoso » vov[o]rgulhoso, [o] V1 # [o] V2

e. desporto utiliza » desport[u]tiliza, [U] V1 # [u] V2

Os dados em (55) indicam que o processo é engatilhado diante das sequências [a]#[a],

[e]#[e], [i]#[i], [o]#[o] e [u]#[u], porém não diante de [E E] e [O O]. Isso estaria relacionado, a

exemplo do pb (cf. BISOL, 1992; 1996a; 1996b), com as pautas vocálicas do pstp, as quais

variam de acordo com a tonicidade da sílaba na qual a vogal está inserida. A degeminação,

desse modo, é correlacionada, também, com a localização do acento principal, posto que o

fenômeno não é possível quando V1 e V2, ou apenas V2, portam o acento, como elucidado

em (56).

(56) a. maracujá amarelo, maracuj[a]marelo

b. menino une, *menin[u]ne

c. calulu único, *calul[u]nico

O principal correlato acústico para determinar a degeminação no pst e no pp foi a

duração das vogais degeminadas. Além de ser visualmente perceptível a presença ou ausên-

cia de duas vogais no espectrograma, a mensuração dos segmentos revelou que, nos casos

em que a degeminação ocorria, a vogal ressilabificada tinha menor duração em comparação

à duração da sequência vocálica não desfeita pelo processo.

Nas figuras 5.28, apresentamos gráficos da duração média em milissegundos (ms) das

vogais resultantes do fenômeno (IMPL) em contraposição às sequências vocálicas que não

eram desfeitas pelo sândi (N.IMPL). No eixo y, está a duração média em milessegundos das

sequências analisadas, ao passo que, no eixo x, expomos o acento dessas mesmas sequências

vocálicas: W - vogal em sílaba átona e S - vogal em sílaba tônica.34 Os espaços não

preenchidos correspondem a casos cuja sequência vocálica não foi constatada. A duração

média das vogais degeminadas, sejam estas uma sequência de átona (WW) ou de tônica

e átona (SW), é menor em relação à sequência vocálica não desfeita pelo sândi para os

34 Implementação da degeminação em milissegundos: pst - WW - 51; SW - 117 (homens); WW - 66; SW - 137

(mulheres); pp - WW - 59; SW - 122 (homens); WW - 64; SW - 135 (mulheres). Manutenção da sequência vocálica

em milissegundos: pst - WW - 142; SW - 182; WS -274; SS - 296 (homens); WW - 142; SW - 223; WS -232; SS -

296 (mulheres); pp - WW - 142; SW - 192; WS -195; SS - 275 (homens); WW - 208; SW - 263; WS -287; SS - 293

(mulheres).
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dados de fala masculina e feminina de ambas as variedades. Dessa forma, a duração da

vogal foi usada como um critério metodológico para estabelecimento do fenômeno.
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Figura 5.28: Gráfico da duração média do encontro vocálico ou da ditongação - pst
e pp.

A degeminação é implementada se V1 e V2 são átonas, ou se apenas V1 porta o

acento lexical. De outra forma, caso V2 seja tônica, ou mesmo se ambas as vogais, V1 e

V2, sejam lexicalmente proeminentes, a degeminação é bloqueada no pstp. Esse fato é

demonstrado, em números, nas tabelas 5.40, pelas quais expomos o total de ocorrências

da degeminação conforme o acento lexical das sequências vocálicas examinadas.

Tabela 5.40: Degeminação: acento lexical - pst e pp.

(a) pst

Acento Total Sim Não %deg

V1 + V2 96 73 23 76
"V1 + V2 116 47 69 40.5
V1 + "V2 107 0 107 0
"V1 + "V2 60 0 60 0

(b) pp

Acento Total Sim Não %deg

V1 + V2 95 82 13 86
"V1 + V2 117 63 54 54
V1 + "V2 108 0 108 0
"V1 + "V2 60 0 60 0

Nas tabelas 5.40, verificamos que a sequência de sílabas átonas (V1 + V2) corres-

ponde ao contexto proporcionalmente mais propício para a implementação da degemina-

ção, no entanto, a sequência vocálica composta por uma tônica seguida por uma átona

("V1+V2), embora menos frequente, também se revelou produtiva para o fenômeno. De

forma distinta, em sequências formadas por uma átona e uma tônica (V1+"V2) e mesmo por

duas tônicas ("V1+"V2), a degeminação não é consolidada, sugerindo que a proeminência

de V2 pode ser um fator de bloqueio para o processo.
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No pb, enquanto a degeminação também ocorre diante de sequências ("V1+V2),

no pe, a aplicação do fenômeno é impedida diante do encontro de qualquer sequência

vocálica que demonstre a maior proeminência silábica (FROTA, 2000; PAULINO, 2016).

Em decorrência disso, o exemplo (b), em (56), configuraria um dado não previsto para tal

variedade, uma vez que o encontro vocálico em sílabas tônicas adjacentes deveria bloquear

o fenômeno. Nesse sentido, as variedades de stp demonstram uma padrão mais próximo

à variedade brasileira do que do pe.

Ainda considerando fatores fonológicos ligados à proeminência lexical para exame

da degeminação, conforme Bisol (1992, 1996a), a vogal resultante de tal processo é sempre

o elemento prosodicamente mais forte. Em relação ao estatuto prosódico das vogais do

português, a autora pontua que “quanto mais fraca a posição, maior o número de resoluções

vocálicas” (BISOL, 1992, p. 84) e, por isso, seria possível postular uma escala de força

vocálica que tem as vogais tônicas como elementos mais proeminentes, sendo seguidas pelas

pretônicas, postônicas mediais e, por fim, pelas átonas finais.

Com base nos dados do pst e do pp e tendo em vista o contexto de degeminação em

que V1 e V2 são átonas, notamos que o elemento mais forte dessa sequência é V2, dado que

estamos diante do encontro de uma átona final (V1) com uma pretônica (V2). Como as

vogais átonas finais são mais fracas em relação às vogais pretônicas, V2 corresponderia ao

resultado da degeminação, resolução que poderia nos levar a assumir, em consonância com

Bisol (1992), que a sílaba submetida ao sândi externo é incorporada à pauta prosódica do

vocábulo seguinte, permanecendo, portanto, no domínio do acento vocálico subsequente

(BISOL, 1992).

Como discutido até o momento, enquanto o acento de V2 bloqueia o fenômeno, V1,

mesmo acentuada, não impede a degeminação. Ora, se o resultado da degeminação é o

elemento prosodicamente mais forte, nesses casos, o esperado é que V2 seja incorporada

à pauta acentual de V1, que pode portar o acento lexical, e não o contrário. Sendo

assim, distintamente a Bisol (1992) e em consonância com Tenani (2002), assumimos que,

na degeminação, a segunda vogal, e não a primeira, é apagada, caso aquela não esteja

protegida pelo acento no pst e no pp.

Desse modo, a ressilabificação de V1 e V2 é motivada pelo choque de dois picos

silábicos, o qual permite que ambas as vogais sejam aglutinadas pela ação do Princípio

do Contorno Obrigatório, e, após isso, fundidas pela ação de uma regra de encurtamento,
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resultando na degeminação. Compreendemos, a exemplo de Bisol (1992, 1996a), a de-

geminação, como o resultado de uma ressilabificação, em um nível pós-lexical, mediante

a atuação de princípios universais tais como (i) o licenciamento prosódico; (ii) a sonori-

dade sequencial e (iii) o contorno obrigatório (BISOL, 1996a, 1996b). As etapas de tal

reestruturação silábica podem ser conferidas em (57).
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O encontro entre V1 e V2 em (57) (a) promove um choque nuclear que inicia o

processo de sândi vocálico em (57) (b) (BISOL, 1992, 1996a, 1996b). Nessa fase, é possível

observarmos a presença de elementos flutuantes [n] e [a], os quais, em decorrência do choque

de picos silábicos, não estão mais associados a uma sílaba. Essa associação volta a ocorrer

em (57) (c), pela ação do licenciamento prosódico, na medida em que tal princípio assume

que toda e qualquer unidade fonológica deve pertencer a uma unidade superior e, assim,

ser prosodicamente licenciada (ITÔ, 1996).

Os elementos flutuantes são logo associados à sílaba mais próxima conforme o Princí-

pio de Sonoridade Sequencial, que licencia o segmento mais sonoro ao núcleo. Conseguinte

à atuação desses princípios, o núcleo passa a conter duas unidades temporais em (57) (d),
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momento no qual pode ser verificada a ação do Princípio do Contorno Obrigatório aglu-

tinando dois segmentos idênticos em uma vogal longa de modo a evitar dois segmentos

idênticos contíguos. Essa dupla associação é desfeita em (57) (e), já que uma regra de

encurtamento desassocia o nó mais à direita quando este não está protegido pelo acento.

O resultado é uma sílaba leve degeminada em (57) (f), a qual é caracterizada por uma

duração equivalente apenas a uma unidade temporal silábica - correlato acústico da dege-

minação.

Como demonstrado até o momento, as condições de produção da degeminação, no

pstp, foram indicadas considerando a natureza segmental dos elementos envolvidos, bem

como a importância do acento da palavra como elemento que favorece ou bloqueia o pro-

cesso. Em relação ao domínio do fenômeno, notamos que a degeminação, enquanto processo

de sândi externo, ocorre principalmente entre dois vocábulos, locus que corresponde ao en-

contro de fronteiras de palavras prosódicas (58) (a-b), dentro e entre frases fonológicas

(58) (c-d) ou dentro de sintagmas entoacionais (58) (e-f). Nos exemplos (e) e (f) em (58),

a fronteira de ip foi assinalada mediante pausa.

(58) a. [A matabala]ω [atingiu]ω, matabal[a]tingiu

b. [O maquequê]ω [elege]ω, maquequ[e]lege

c. [A matabala amarela]ϕ é gostosa, matabal[a]marela

d. [O desporto]ϕ [utiliza]ϕ boas equipas, desport[u]tiliza

e. [A matabala apesar de verde]ip [é gostosa]ip, matabal[a]pesar

f. [O príncipe ilumina o mundo]ip, príncip[i]lumina o mundo

Nas tabelas em 5.41, apresentamos a aplicação absoluta e percentual da degemina-

ção no total de ocorrências, considerando, para tanto, os seguintes domínios investigados:

mesma frase fonológica (ϕ); fronteira de frase fonológica (ϕ + ϕ) e dentro de uma mesma

frase entoacional (ip). Como discriminado, a degeminação foi observada em proporções

distintas no pst (tabela 5.41 - a) e no pp (tabela 5.41 - b).
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Tabela 5.41: Degeminação no pst e pp: estruturas prosódicas.

(a) pst

Estrutura Total Sim Não %deg

ϕ 165 46 119 28
ϕ + ϕ 240 91 149 38
ip 377 136 241 36

(b) pp

Estrutura Total Sim Não %deg

ϕ 158 56 102 35
ϕ + ϕ 220 91 129 41
ip 378 147 231 41.5

Contrastando o pst e o pp, notamos que a proporção de degeminação é semelhante em

ambas as variedades. O maior índice de degeminação é observado dentro de ip e na fronteira

de ϕ tanto no pst (38% e 36%) quanto no pp (41% e 41.5%).

Investigando o domínio de ϕ, verificamos que além da fronteira de ϕ não impedir a

degeminação, sua ramificação tampouco corresponde a um contexto inibidor do processo,

como indicado em (59) (c). O fenômeno é, então, aplicado na fronteira de ϕ a despeito

de haver uma estrutura ramificada, como (59) (a), ou não ramificada, como (59) (b).

Ademais, o fenômeno é também observado dentro de uma ϕ composta por duas cabeças

lexicais, como (59) (c).

(59) a. [A menina]ϕ [abre sempre]ϕ [a porta]ϕ, menin[a]bre

b. [O desporto]ϕ [utiliza]ϕ [boas equipas]ϕ, desport[u]tiliza

c. [A matabala amarela]ϕ [é gostosa]ϕ, matabal[a]marela

Em relação ao domínio de ip, avaliamos a degeminação dentro do sintagma entoaci-

onal e, além disso, examinamos casos nos quais a fronteira de ip era delimitada por uma

pausa. Exemplos são apresentados em (60).

(60) a. [O maracujá apesar de verde]ip [é gostoso]ip, maracuj[a]pesar

b. [A matabala apesar de verde e cara]ip [é gostosa]ip, matabal[a]pesar

c. [A matabala apesar de verde]ip [e cara]ip [é gostosa]ip, matabal[a]pesar

d. [A matabala apesar de verde]ip [e cara é gostosa]ip, matabal[a]pesar

Conscientes de que, nos dados de fala controlada analisados, a fronteira de ip sempre

coincidiu com a pausa, não avaliamos sentenças cuja fronteira do sintagma entoacional

fosse demarcada por outras pistas prosódicas. Isso limita nossa generalização, pois não nos

permite concluir que a fronteira de ip possa, de fato, bloquear a degeminação. Sendo assim,

embora dados como (60) tragam apontamentos sobre a relevância do ip como domínio de
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sândi no pst e no pp, é necessário examinar essa hipótese diante de mais dados, avaliando,

também, aspectos entoacionais relacionadas ao fenômeno.

Na variedade europeia, a degeminação não é produzida em fronteira do sintagma

entoacional, mesmo V1 e V2 correspondendo a vogais átonas, como nos exemplos em (61)

retirados de Frota (1995).

(61) Exemplos de degeminação no pe (FROTA, 1995, p. 233)

a. [a aluna]ϕ, [a]luna

b. [a aluna]ϕ [aceitou]ϕ [o emprego]ϕ, alun[a]ceitou

c. [a aluna]ip [após o exame]ip [foi para a discoteca]ip, *alun[a]pós

Mediante (61), notamos, que a degeminação, no pe, é produzida dentro da frase

fonológica (61) (a), entre frases fonológicas (b), porém não na fronteira de sintagmas en-

toacionais (61) (c). No pb, de modo distinto, a degeminação em (61) (c) poderia ser

implementada, visto que nenhuma fronteira impede a aplicação do sândi vocálico nes-

sas variedades. No pstp, se a fronteira de ip é acompanhada por pausa, a degeminação

também não ocorre, porém não investigamos se a fronteira do sintagma entoacional é de-

marcada apenas por mudança de tessitura ou atribuição de tons de fronteira (cf. BRAGA,

2018).

Ainda tendo em vista o domínio de ϕ e ip, outra questão relevante, para análise da

degeminação, diz respeito à possibilidade de ocorrência ou não do fenômeno em sequências

nas quais um dos elementos porta a proeminência da frase fonológica. Essa questão,

abordada por autores como Bisol (1992, 1996a, 1996b) e aprofundada, posteriormente, em

trabalhos como os de Abaurre (1996) e Tenani (2002, 2004, 2007), emerge do fato de que,

no pb, a degeminação pode ocorrer mesmo diante de uma V2 acentuada como indicado

em (62).

(62) a. como uva madura » com[u]va madura, onde [u] V1 e [u] "V2

Exemplos como (62) sugerem que V2 torna-se sensível ao processo, caso o acento

dessa vogal seja perdido ou convertido em secundário por extensão da unidade prosódica

(BISOL, 1992). Nessa perspectiva, o acento principal de uva é convertido em secundário,

já que pode desaparecer ou incidir sobre [mu], sílaba resultante da ressilabificação (BISOL,

1992). A degeminação diante de uma V2 acentuada é, então, retomada por Bisol (1996a),
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partindo de uma interpretação rítmica. A esse respeito, a autora afirma haver uma regra

rítmica a nível frasal que tende a evitar o choque de acentos, por meio da alocação do

acento principal sob o último acento vocabular. Em (62), o acento mais proeminente recai

em madura, na sílaba [du], e, por isso, abranda o acento de uva [u] V2, que passa, nesse

contexto, a ser um acento secundário e, portanto, [u] se comporta como uma sílaba pré-

tônica (BISOL, 1996a, p. 67). Logo, a tonicidade, nessa ocasião, não inibe degeminação.

Embora Bisol (1996a) aponte o efeito da proeminência da frase fonológica para ocor-

rência da degeminação em sua argumentação, a autora não formaliza essa conclusão. Em

decorrência disso, Bisol (1992, 1996a) concentra sua análise na proeminência lexical e não

explica o porquê de o processo ocorrer quando o acento primário da palavra é “enfraque-

cido por razões prosódicas e rítmicas” (BISOL, 1992, p. 87), nem esclarece a natureza e as

implicações de tal enfraquecimento. Considerando tais questões e com base na descrição

proposta por Bisol (1992, 1996a, 1996a), que, apesar de não aprofundar a relevância da pro-

eminência da frase fonológica para consolidação do sândi, comprova a importância de uma

perspectiva multi-nivelar para exame do fenômeno, Abaurre (1996) analisa não somente

a natureza da proeminência que bloqueia algumas ocorrências de sândi vocálico, como

propõe uma explicação que retoma a interface entre fonologia e sintaxe para o fenômeno.

De acordo com Abaurre (1996), o bloqueio da degeminação — assim como o da elisão,

como veremos adiante, — é verificado se o acento primário do item lexical, atribuído no

componente lexical, é interpretado como acento da frase fonológica pós-lexicalmente. Em

(62), a degeminação é possível porque V2, mesmo portando o acento primário de uva,

não é interpretada, também, como o acento que marca a proeminência relativa da frase

fonológica, o qual é atribuído ao acento primário de madura. Logo, caso o acento primário

de uva coincidisse com o acento da frase fonológica, situação elucidada pela sequência

como uvas, o sândi não poderia ser aplicado. Para a autora, como a degeminação tem

como domínio a frase fonológica, é natural que o acento desse mesmo domínio prosódico

seja o responsável por bloquear o processo (ABAURRE, 1996). Sendo assim, conforme

Abaurre (1996), assumir o acento da frase fonológica como bloqueador da degeminação, e

não o acento primário da palavra como proposto por trabalhos anteriores, é a resolução

mais adequada para explicar a impossibilidade de uma otimização silábica promovida pela

ressilabificação no pb.

Tendo em vista essa discussão, a degeminação, no pst e no pp, foi examinada con-

forme o acento de ϕ e, posteriormente, através da contraposição do acento lexical das
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vogais-alvo com a proeminência de ϕ. Considerando, a princípio, apenas o acento de ϕ,

examinamos algumas ocorrências para cada contexto almejado, verificando sentenças cujas

estruturas-alvo estão na fronteira de ϕ ou dentro de um ϕ, como delimitado na tabela 5.42.

Tabela 5.42: Degeminação no pst e no pp: número total de ocorrências analisadas
de acordo com as proeminências de ϕ.

Fronteira de ϕ

Estrutura Exemplo Ocorrências
pst pp

"ϕ + "ϕ [O calulu]ϕ [une]ϕ 42 46
ϕ + "ϕ [O desporto]ϕ [une]ϕ 46 44
"ϕ + ϕ [O calulu]ϕ [utiliza]ϕ 51 43
ϕ + ϕ [O desporto]ϕ [utiliza]ϕ 35 36

Mesmo ϕ
"ϕ[ω+"ω] [O desporto único]ϕ 25 29
ϕ[ω+ω] [A matabala amarela]ϕ 79 72

Isso posto, nas tabelas em 5.43, o número de produções e não produções da degemina-

ção foi delimitado de acordo com o contexto de proeminência de ϕ. De forma independente

à estrutura prosódica de ϕ que comporta a sequência-alvo do fenômeno, isto é, quer a pro-

eminência investigada esteja na fronteira de dois ϕ distintos, quer esteja em um mesmo ϕ,

o acento de ϕ, quando coincidente a uma V2 tônica à direita, inibiu o processo.

Tabela 5.43: Sândi Vocálico Externo no pst e pp: proeminência de ϕ.

(a) pst

Total Sim Não %dg

ϕ + ϕ 35 17 18 49
"ϕ + ϕ 51 23 28 45
ϕ + "ϕ 46 0 46 0
"ϕ + "ϕ 42 0 42 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %dg

"ϕ[ω+"ω] 25 0 25 0
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 79 45 34 57

(b) pp

Total Sim Não %dg

ϕ + ϕ 36 26 10 72
"ϕ + ϕ 43 26 17 60
ϕ + "ϕ 44 0 44 0
"ϕ + "ϕ 46 0 46 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %dg

"ϕ[ω+"ω] 29 0 29 0
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 72 59 13 82

Sendo assim, enquanto V1, mesmo portando a proeminência de ϕ, não impede a

degeminação (63) (a-b), V2, ao portar o acento de ϕ, bloqueia o processo, quer esteja em

um mesmo ϕ reestruturado, quer V2 esteja na fronteira de ϕ (63) (c-d). De outro modo, em

sequências do tipo ϕ + ϕ e ϕ [ω+ω] nas quais nem V1, nem V2, comportam a proeminência
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de ϕ, a degeminação é possível (63) (e-f). Por fim, diante da coincidência do acento de ϕ,

em ambas as vogais gatilhos, o fenômeno é bloqueado (63) (g).

(63) a. [O calulu]ϕ [utiliza]ϕ [bons temperos]ϕ, calul[u]tiliza

b. [O maracuja]ϕ [atingiu]ϕ [um bom preço]ϕ, maracuj[a]tingiu

c. [O desporto único]ϕ [é saudável]ϕ, *desport[u]nico

d. [O desporto]ϕ [une]ϕ [boas equipas]ϕ, *desport[u]ne

e. [A matabala]ϕ [atingiu]ϕ [um bom preço]ϕ, matabal[a]tingiu

f. [O maracujá amarelo]ϕ [é gostoso]ϕ, maracuj[a]marelo

g. [O calulu]ϕ [une]ϕ [as pessoas boas]ϕ, *calul[u]ne

Até o momento, foram observados, somente, dados nos quais o acento lexical de

V2 coincide com a proeminência de ϕ. Para investigar sequências em que V2, mesmo

portando o acento de palavra, não porta o acento de ϕ em decorrência da reestruturação

de tal constituinte, ampliamos o conjunto de dados e investigamos mais oito sentenças (34

ocorrências por variedade) com a estrutura almejada (BALDUINO; AGOSTINHO, a sair).

Conforme Balduino e Agostinho (a sair), ao contrapormos as ocorrências de sentenças como

(64) (a-c), em que o acento de ω e ϕ recai sobre V2, bem como dados como (64) (d-h),

cujo acento de ω e ϕ divergem por causa de uma reestruturação.35

(64) a. [ [Eu]ω ]ϕ [ [como]ω ]ϕ [ [uvas]ω ]ϕ, *com[u]vas

b. [ [Ele]ω ]ϕ [ [compra]ω ]ϕ [ [alho]ω ]ϕ, *compr[a]lho

c. [ [A menina]ω ]ϕ [ [abre]ω ]ϕ [ [a porta]ω ]ϕ, *menin[a]bre

d. [ [Eu]ω ]ϕ [ [como]ω ]ϕ [ [uvas]ω [sempre]ω ]ϕ, com[u]vas sempre

e. [ [Ele]ω ]ϕ [ [compra]ω ]ϕ [ [alho]ω [caro]ω ]ϕ, compr[a]lho caro

f. [ [A menina]ω ]ϕ [ [abre]ω [sempre]ω ]ϕ [ [a porta]ω ]ϕ, menin[a]bre sempre

g. [ [O sofa]ω ]ϕ [ [abre]ω [sempre]ω ]ϕ [ [no meio]ω ]ϕ, sof[a]bre sempre

h. [ [O sofa]ω ]ϕ [ [aceita]ω [sempre]ω ]ϕ [ [duas pessoas]ω ]ϕ, sof[a]ceita

35 Corpus formado pela Profa. Dra. Ana Lívia Agostinho (UFSC) em 2016. A análise ampliada desse corpus é

apresentada em Balduino & Agostinho (a sair).
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Como indicado em (64), consoante à possibilidade de o acento de ϕ ser deslocado para

o item mais à direita sempre e caro, o fenômeno foi verificado em 13 ocorrências avaliadas

(dentre 34 ocorrências que continham o contexto alvo), o que permite conjecturarmos que,

possivelmente, a proeminência de ϕ pode ser relevante para o bloqueio do fenômeno no pst

e no pp. Nas figuras 5.29 e 5.30 apresentamos a implementação da degeminação diante de

uma ϕ reestruturada cuja proeminência não coincide com a proeminência de V2 da palavra

prosódica.

Figura 5.29: Degeminação e proeminência de ϕ no pst.

Em contrapartida, nas 21 ocorrências de sentenças nas quais a proeminências de ϕ

e ω coincidiam, a degeminação não foi observada, podendo ser discriminada, em todos os

casos, a produção de duas vogais baixas, seja por uma inserção de pausa ou não (cf. figura

5.30).36

36 Além disso, contrastando as figuras 5.29 e 5.30, notamos que a sílaba reestruturada possui duração distinta

da sílaba que não apresenta reestruturação de ϕ, aparentando ser menos longa em decorrência, não somente da

vogal, mas também da redução da consoante no onset - no caso, a nasal [n]. Embora aspectos duracionais da sílaba

resultante do processo de sândi externo não sejam abarcados nesta tese, esta, por hipótese, pode ser afetada pelo

processo, compondo uma das pistas acústicas segmentais que podem justificar a implementação do fenômeno.
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Figura 5.30: Degeminação e proeminência de ϕ - pst.

A degeminação em fronteira de ϕ, cuja proeminência de ϕ e V2 não coincidem, foi

constatada no pst e no pp nos dados de falantes distintos. Entretanto, o número de

ocorrências (13/34 ou 38%) ainda é pequeno, sendo preciso que esse fato seja investigado a

partir de um corpus ampliado. Balduino e Agostinho (a sair), diversificando os contextos

de análise e aumentando o número de ocorrências examinadas para o pp, reforçam que V2,

ao portar o acento de ϕ, desfavorece a degeminação, caso V2 esteja na fronteira de ϕ, porém

o bloqueio não é categórico. Já dentro de um mesmo ϕ reestruturado, a degeminação foi

bloqueada (0%) (BALDUINO; AGOSTINHO, a sair). As autoras chamam atenção para

o fato de que o pp, ao mesmo tempo em que, semelhantemente ao pb, desfavorece a

degeminação em contextos em que V2 recebe o acento de frase fonológica, parece ser, à

primeira vista, mais permissivo, uma vez que o bloqueio não é categórico em todos os

domínios como revelado pela análise de dados desta tese.

A degeminação, como indicado em (64), além trazer uma generalização mais ampla

ao fenômeno no pstp, indica que a manutenção do acento frasal, portador da informação

sintática e responsável por assinalar algumas relações sintáticas na língua, prevalece em

relação à reestruturação silábica suscitada pela degeminação, sendo ϕ o principal domínio

do processo. Portanto, o pstp, de modo similar ao pb, possivelmente tende a preservar a

estrutura portadora de informação sintática (ABAURRE, 1996).

A disposição sequencial, em uma sentença, de itens funcionais (Itemf) adjungidos a
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uma palavra hospedeira (ωh), também configura um contexto produtivo para produção da

degeminação no pst (BALDUINO; BANDEIRA; FREITAS, 2017). Nos dados investigados

nesta tese, o mesmo é observado em ambas variedades de stp como indicado em (65).

(65) a. [A amiga]ω [ótima]ω, [a]miga

b. [A menina]ω [eleva]ω [as mãos]ω, elev[a]s mãos

c. [O azeite]ω [tempera]ω [a comida]ω, temper[a]comida

d. [O abacate]ω [adora]ω [a árvore]ω, *[a]rvore

Nos exemplos (a), (b) e (c) de (65), a degeminação é implementada de forma in-

dependente ao item funcional estar preposto ou posposto a ωh. No entanto, caso o item

funcional seja seguido por uma vogal tônica, o processo é inibido, como demonstrado em

(65) (d).

Em qualquer um dos domínios apontados, considerando os algoritmos apresentados

na seção 2.3, e de forma autônoma às proeminências envolvidas, a pausa, representada

como \:, constitui um elemento inibidor do fenômeno, na medida em que o contexto de

aplicação da regra é desfeito em consequência à desagregação da adjacência entre ω. Logo,

além do acento lexical, a pausa é um fator que impede a degeminação, como evidenciado

em (66).

(66) a. [ [A matabala]ϕ ]ip \: [ [atingiu]ϕ ] ip, * matabal[a]tingiu

b. [ [Eu]ϕ [como]ϕ ] ip \: [ [uvas sempre]ϕ ] ip, *com[u]vas

Na figura 5.31, apresentamos a produção da pausa na produção da sentença A

menina abre a porta (BALDUINO; AGOSTINHO, sair). Como pode ser observado,

não há degeminação, entretanto, há uma breve pausa entre V1 e V2, a qual pode ser

observada pela quebra de F0 que demarca uma fronteira de ip. A pausa, no pstp, é um

recurso empregado em grande parte dos dados cuja degeminação não foi verificada. Dentre

o total de 755 realizações consideradas de ambas as variedades, as pausas ocorreram em

37% delas, o que equivale a 283 tokens. Separando, todavia, a proporção de pausas por

variedade, constatamos que a pausa é um recurso mais empregado pelos falantes do pst

(44%, 168 tokens) do que pelos falantes do pp (30%, 115 tokens).
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Figura 5.31: Espectrograma da sentença A menina abre a porta com inserção de pausa
entre V1 e V2 - pp (BALDUINO; AGOSINHO, em preparação).

As ocorrências de pausas, expostas na tabela 5.44, foram verificadas em estruturas

equivalentes a um mesmo ϕ (de modo menos frequente), compostas por nomes e adjetivos

[N + ADJ] ([ o maracujá amarelo ] ϕ ) e verbo e advérbio [V +ADV] ([ avisou sobre

isso ] ϕ), ou entre as fronteiras de ϕ, demarcadas, em geral, por um sintagma nominal

sujeito e um sintagma verbal e seus complementos ([ o maracujá ] ϕ [ atingiu ] ϕ).

Em todos os casos, um sintagma entoacional é formado a partir da inserção da pausa. No

total, consideramos 757 ocorrências para o pst e 694 para o pp contrapondo os dados em

que a pausa ocorreu ou não. As distribuições dos dados são apresentadas nas tabelas em

5.44.37

37 A pausa, por si só, é um recurso que delimita a fronteira de IP: sua inserção acarreta, consequentemente, o

estabelecimento da fronteira de ip. Na tabela 5.44, nesse sentido, assumimos ip e ip + ip a partir, exclusivamente,

do algoritmo de formação. O objetivo dessa análise é contrastar as inserções de pausa em contextos que, pelo

algoritmo, constituíram fronteiras (como no caso das estruturas parentéticas), com os contextos que, conforme o

algoritmo, seriam apenas um ip. Porém, entendemos que, a despeito do algoritmo, a implementação de uma pausa,

é, automaticamente, um correlato acústico de fronteira de ip e, ademais, não analisamos os movimentos tonais

dentro de IP que nos tragam pistas para demarcar a fronteira de IP em relação às parentéticas.
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Tabela 5.44: Bloqueio da degeminação: ocorrências e não ocorrências de pausa nas
estruturas prosódicas (considerando o algoritmo de formação) - pst e pp.

(a) pst

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 140 53 87 38
ϕ + ϕ 238 114 124 48
ip 307 141 166 46

ip + ip 72 27 45 37.5

(b) pp

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 131 29 102 22
ϕ + ϕ 192 68 124 35
ip 305 129 176 42

ip + ip 70 22 48 31

A pausa relaciona-se à velocidade de fala individual dos informantes, dado que o

número de ocorrências varia de acordo com o falante.38 Dentre as possíveis fronteiras de

ip, examinamos a ocorrência da degeminação em estruturas parentéticas. Nesses casos,

assumimos a presença de pausa como um recurso prosódico de delimitação de fronteira,

como pode ser verificado em (67).

(67) a. [O maracujá apesar de verde é gostoso] ip

b. [O maracujá apesar de verde] ip \: [é gostoso] ip

c. [O maracujá] ip \: [apesar de verde] ip \: [é gostoso] ip

d. [O maracujá apesar de verde e caro] \: ip [é gostoso] ip

e. [O maracujá apesar de verde] ip \: [e caro] ip \: [é gostoso] ip

f. [o maracujá] ip \: [áspero e verde é gostoso] ip

Em ambas as variedades, elegemos a pausa como um fator importante para delimita-

ção das expressões parentéticas que apresentavam contexto de degeminação. A expressão

parentética, partindo do uso da pausa, comumente era: (i) incorporada em um único ip

(67) (a); (ii) reorganizada mais à esquerda, havendo uma pausa apenas ao final do elemento

parentético (67) (b, d); (iii) produzida entre pausas (67) (c) e mesmo (iv) produzida em

ips menores caso composta por uma expressão parentética formada por três palavras pro-

sódicas (67) (e) (cf. PAIXÃO; SERRA, 2018). A incorporação da expressão parentética

ao ip mais à direita, de outro modo, foi mais rara e circunscrita a contexto demarcado pela

sequência de tônicas como em (67) (f).

38 Ao contrapormos, por exemplo, os informantes masculinos I e III do pst, notamos que enquanto o segundo

privilegia a inserção de pausas, o primeiro raramente as realiza: o informante I produziu 28 sentenças com pausa,

enquanto o informante II realizou a pausa em 54 sentenças.



sândi vocálico externo 440

Ainda a respeito das sentenças em (67), apesar de descrevermos a distribuição das

pausas em relação à expressão parentética, é preciso fazer uma ressalva quanto ao termo

“reestruturação”. Não podemos pontuar a existência de reestruturação de ip de expressões

parentéticas no pstp, visto que não foram analisadas outras pistas acústicas — para além

da pausa — que possam justificar a reestruturação dos ips de sentenças contendo expressões

parentéticas. Dessa forma, apesar dessa ser uma hipótese produtiva a análises futuras, a

ausência de investigação de correlatos como diferenças da gama tonal, tom de fronteira e

duração para a identificação de fronteiras de ip, torna o exame de reestruturações desse

domínio questionável: é possível haver fronteira de ip, ainda que não haja ocorrências de

pausa. Portanto, descrevemos o locus de ocorrência de pausas, ressaltando que esta pode

ser uma pista de reestruturação, mas sem assumir sua existência sem observar outras pistas

acústicas.

A pausa, seja para o pst, seja para o pp, embora comum em fronteiras de ϕ e de ip

formados por expressões parentéticas, não foi inserida dentro de ω, entre um item funcional

e um item lexical, nem nos dados elicitados, nem nos dados de fala espontânea. Durante a

entrevista, em momentos de hesitação, a pausa era substituída por um prolongamento (68)

(a), ou pela repetição do item funcional (68) (b), mas nunca pela pausa. Esse fato pode

indicar que a pausa, no pstp, configura um recurso restrito apenas a alguns domínios,

demarcando, sobretudo, a fronteira de ip.

(68) a. [o:::: Felipe]ω, *[o] \: [Felipe]ω

b. [planejou]ω [um::: um::: uma coisa]ω, *[uma] \: [coisa]ω

Para o pb, Tenani (2002) pontua que as pausas tendem a ocorrer entre as fronteiras

dos domínios mais altos na hierarquia prosódica. No pstp esse também parece ser o caso,

já que o número de pausas, nos dados avaliados, é maior em fronteiras mais altas como

a de ip. Além de examinar a pausa nos domínios de ϕ e ip, analisamos o acento lexical

como um possível fator favorecedor de tal recurso. Nossa hipótese é que, além de fronteiras

mais altas, contextos de choque de acento podem favorecer a ocorrência de pausa, sendo

a pausa uma possível solução para desfazer a sequência de acentos no pp (cf. TENANI,

2002). Para tanto, as sentenças produzidas com pausa foram contrapostas ao acento lexical

das estrutura-alvo contidas nessas sentenças. Notamos, a partir disso, que a inserção de

pausas é verificada, de modo mais frequente, em sequências nas quais pelo menos uma das

vogais-alvo porte o acento lexical, como indicado nas tabelas em 5.45.
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Tabela 5.45: Degeminação: pausa e acento lexical - pst e pp.

(a) pst

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 96 17 79 18
"V1+V2 118 40 78 34
V1+"V2 119 65 54 55
"V1+"V2 62 46 16 74

(b) pp

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 92 11 81 12
"V1+V2 57 28 29 49
V1+"V2 104 47 57 45
"V1+"V2 57 29 28 54

Na tabela 5.45 (a), para o pst, enquanto a sequência de átonas apresentou a pausa

em apenas 18% dos dados, equivalendo ao menor número de produções com esse recurso

prosódico, a sequência de tônicas foi empregada com pausa em 74% dos dados, correspon-

dendo ao contexto em que o recurso foi implementado mais vezes. Essa proporção contrária

sugere uma possível relevância do acento como fator favorecedor da pausa. Notamos, as-

sim, que além de relacionar-se a fatores individuais, no pst, esse recurso é, possivelmente,

favorecido quando uma das vogais-alvo portam o acento lexical e desfavorecido em uma

sequência de átonas, questão que será avaliada, posteriormente, em cotejo com os demais

dados de sândi. No pp, a pausa é também mais comum diante de sequências vocálicas que

portem, pelo menos, um dos acentos lexicais, como indicado em 5.45 (b). A sequência de

átonas, por seu turno, equivale ao contexto em que menos ocorrências de pausas foram

atestadas (12%).

No pst (74%) e no pp (54%), a sequência de tônicas é o contexto que proporcio-

nalmente mais se relacionou à pausa - ainda que, na variedade falada na ilha do Príncipe,

esse recurso tenha sido usado em menores proporções. A pausa e o consequente esta-

belecimento de uma fronteira de ip, nesses casos, pode corresponder a uma estratégia

de resolução de choques de acento nessas variedades (cf. TENANI, 2002; GRAVINA;

FERNANDES-SVARTMAN, 2013). Naturalmente, esses são apenas alguns apontamentos

feitos com base nos dados analisados que, embora sejam cotejados em consonância com os

dados de elisão e ditongação, requerem mais atenção no futuro.

Estabelecida a distribuição de ocorrência dos fenômenos conforme a fronteira e a

proeminência de ω e ϕ, passamos a discutir os resultados da modelagem logística com efei-

tos mistos. Verificamos, assim, o efeito simultâneo das variáveis independentes discutidas,

até então, na aplicação da regra de degeminação, partindo das variáveis a saber: qualidade

vocálica ([a]#[a], [e]#[e], [i]#[i], [o]#[o] e [u]#[u]), tonicidade ( V1+V2 , "V1+V2 , V1+V2, "V1+
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"V2), proeminência da frase fonológica (ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] , "ϕ[ω+"ω], ϕ + ϕ, "ϕ + ϕ, ϕ + "ϕ, "ϕ + "ϕ ), fron-

teira de frase fonológica (ϕ, ϕ + ϕ), fronteira de sintagma entoacional (estabelecido por

pausa) (ip, ip + ip), variedade (pst, pp), informante (aleatória) e sentença (aleatória).

O modelo elegeu como variáveis previsoras significantes para a degeminação: a tonicidade

lexical e a proeminência e fronteira de frase fonológica (p > 0.001), assim como a variedade

(p = 0.003). Os resultados são apresentados na tabela 5.46.39

Tabela 5.46: Variáveis atuantes na degeminação - pstp.

Variável Fatores Ap./N.Ap Ap.% β p.r

ϕ + ϕ 100/158 63 28.4 .99
"ϕ + ϕ 65/142 46 10.952 .99

Proeminência ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 94/148 63,5 9.822 .99
de ϕ + "ϕ 0/94 0 -10.241 .001
ϕ ϕ + "ϕ 0/87 0 -10.324 .001

"ϕ[ω+"ω] 0/169 0 -10.661 .001
V1 + V2 150/192 78 10.692 .99

Tonicidade "V1+V2 109/249 44 9.527 .98
Lexical V1+"V2 0/233 0 -8.156 .00

"V1+"V2 0/124 0 -12.063 .00
Fronteira ϕ 101/323 31 0.73 .675

de ϕ ϕ + ϕ 158/475 33 -0.73 .325
pp 138/387 37 0.856 .70

Variedade pst 121/411 25,5 -0.856 .30

(N: 798; Degeminação: 259 = 32%; R2: 0.984; Intercepto: -14.380; Input : < 0.001.)

Na tabela 5.46, reportamos os resultados do modelo de regressão da degeminação.

Em relação às variáveis estruturais, notamos que a degeminação foi favorecida por todos

os fatores de proeminência que não envolviam a proeminência de V2, visto que, nesse

contexto, o fenômeno não foi observado. Em relação à fronteira de ϕ, o modelo indicou

que a degeminação é favorecida dentro do domínio de frase fonológica (logodds: 0.73;

P.R. 675) e desfavorecida em sua fronteira (logodds: -0.73; P.R. 325). Já em relação

à variedade, o modelo também selecionou tal variável como significativa, apontando uma

diferença relevante entre as variedades analisadas, visto que o pp privilegiou a degeminação

(logodds: 0.856; P.R. 70).

39 Para a variável independente qualidade vocálica, consideramos, nessa análise, o encontro de cinco vogais orais

identificadas nos dados de fala controlada: [a]#[a], [e]#[e], [i]#[i], [o]#[o] e [u]#[u]. Embora encontros como [EE]

e [OO] também constituam contextos de degeminação possíveis no pst e no pp, em decorrência de fenômenos como

harmonia vocálica, esses não fizeram parte do modelo por não comporem o corpus de fala controlada.
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A fronteira de frase entoacional não configurou uma variável significativa para a

implementação da degeminação. Como vimos, o processo foi categoricamente bloqueado

nesse contexto, visto que a pausa foi o recurso investigado para sua implementação. Toda-

via, ao considerarmos as estruturas parentéticas (ep) (também demarcadas por pausa) de

nosso corpus, o modelo identificou uma interação relevante com a tonicidade (p > 0.001),

como demonstrado na figura 5.32.
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IP EP
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87.5
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37.5

V1+V2 % "V1+V2 %

Figura 5.32: Degeminação - Cruzamento das variáveis: Tonicidade e Fronteira de
Frase entoacional (estruturas parentéticas) - pstp.

Em geral, a degeminação é percentualmente mais observada dentro de ip, em sen-

tenças não formadas por estruturas parentéticas, quer para a sequência de vogais átonas

(V1+V2), quer para a sequência vocálica formada com uma tônica ("V1+V2). No entanto,

analisando os índices individuais da tonicidade de acordo com ip e ep, notamos que a

degeminação de vogais átonas é ainda mais comum na fronteira demarcada por pausa de

estruturas parentéticas (87,5 %), tendendo a ser menos recorrente, nesse mesmo contexto,

caso a primeira vogal porte o acento (37,5%). Há, portanto, uma diferença de 50 pon-

tos percentuais na implementação ou não do fenômeno na fronteira das ep conforme a

tonicidade das sequências vocálicas envolvidas. De outro modo, dentro do domínio de ip,

verificamos o comportamento distinto dos dados: ainda que as sequências de átonas favo-

reçam a degeminação, a diferença dos índices do fenômeno na sequência de átonas (66%),

e de uma tônica e uma átona (44%), dentro de ip, não é tão grande quanto em ep, não

ultrapassando, assim, 22 pontos percentuais.

A degeminação é, em suma, um fenômeno caracterizado pela ressilabificação de vo-

gais idênticas em fronteira de palavra, sendo tal reorganização silábica concretizada através

da fusão e do apagamento da vogal mais à direita. Esse processo não corresponde à única

solução pós-lexical empregada para o encontro vocálico em fronteira de ω, havendo, ainda,

fenômenos como a elisão e a ditongação. Com base nos critérios linguísticos investigados,

a degeminação pode ser sintetizada como um processo produtivo e opcional no pst e no

pp que:
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(69)

1. tem como alvo sequências vocálicas do tipo: [a]#[a], [e]#[e], [i]#[i], [o]#[o] e [u]#[u];

2. é verificada se V1 e V2 são átonas, ou se apenas V1 porte o acento de ω;

3. é bloqueada caso V2 seja tônica, ou mesmo se ambas as vogais, V1 e V2, sejam

lexicalmente proeminentes;

4. ocorre em fronteira de ω e ϕ;

5. é produzida dentro de ω (entre um item funcional e uma ω hospedeira), ϕ e de ip;

6. é implementada se V1 porta o acento de ϕ;

7. não ocorre quando V2 porta as proeminências de ω e de ϕ, mas se V2 é protegida

apenas pelo acento de ω pode ser verificada;

8. é bloqueada pela pausa que desfaz seu contexto de aplicação;

9. é afetada pela velocidade de fala dos falantes.

Descrita a degeminação, a seguir, na seção 5.4.2, discutimos diferentes aspectos

linguísticos que podem caracterizar a elisão no pst e no pp.

5.4.2 Elisão

A elisão, ao contrário da degeminação, é produzida diante do encontro de duas

vogais distintas (V1V2) em fronteira de palavra. Nesse processo, V1 sofre supressão e V2,

sendo mantida, constrói uma nova sílaba CV. Esse processo, no pstp, foi investigado,

inicialmente, em 34 sentenças elicitadas ou 68 ocorrências por informante. Esse número de

ocorrências por informante, entretanto, foi ampliado, posto que alguns falantes produziram

sentenças destinadas à análise da ditongação com a elisão, o que resultou no exame total

de 513 (pst) e 550 (pp) produções por variedade. No corpus examinado, a elisão foi

implementada em 183 sentenças, ou 36% dos dados, para o pst, e em 220 sentenças, ou

40% dos dados, no pp, como exposto na tabela 5.47.40

40 Descartes- ocorrências não produzidas pelo informante I: (1) A menina ouve o canto dos pássaros; (2) O

maquequê apetitoso é bom.
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Tabela 5.47: Elisão no pst e no pp.

Processo?
pst pp

Ocorrências % Ocorrências %
Sim 185 36 220 40
Não 328 64 333 60
Total 513 100 550 100

A elisão, no pstp, é identificada, dentre os dados de fala elicitada e espontânea,

diante da sucessão de duas vogais distintas, sendo V1 [i, e, a, o, u] e V2 qualquer uma das

demais vogais a depender de V1, como indicado no quadro 95.41

V1 V2 Sentença

a i A lâmpad[i]lumina a noite
a e A menin[e]logia seu amigo
a E A matabal[E]norme é gostosa
a O A matabal[O]rigina uma boa comida
a o A amig[o]rgulhosa é a Maria
a u A matabal[u]nida ao safu faz bem
u i O mat[i]menso como uma floresta cercou a casa
u e O pov[e]lege os deputados
u E Eu vou dizer com[E] que se faz açucarinha
u a O menin[a]cabou a lição
u O O deputad[O]rganiza o evento
u o O menin[o]fendeu o irmão
i a O abacat[a]dora a árvore
i o O príncip[o]bserva o reino
i u O azeit[u]mido tempera a comida
e i O maquequ[e]menso está gostoso
e a O maquequ[e]diciona bons temperos
o u O vov[o]milde é legal

Quadro 95: Elisão: contextos vocálicos - pstp.

41 O item lexical passeio equivale ao “calçada” de algumas variedades do pb - em algumas regiões do Brasil, o item

“passeio” também é utilizado como sinônimo de “calçada”.
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No quadro 95, as vogais elididas estão destacadas. Como pode ser observado, a vogal

elidida corresponde, em geral, a um segmento posterior, [o, u], que comumente ocupa a

posição de V1, como pode equivaler à vogal [a], ou mesmo a uma vogal anterior [i] seguida

por um segmento posterior. No pb, embora V1 tenda a ser uma vogal baixa [a] e V2

qualquer uma das demais vogais, sendo preferencialmente vogais dorsais (BISOL, 1992),

outros estudos apontam a possibilidade de o segmento elidido ser qualquer vogal não-

anterior [a, o, u] (ABAURRE et al., 1999; SANTOS, 2007), e, menos frequentemente, uma

vogal anterior [i, e, E] (BRESCANCIN; BARBOSA, 2005; NOGUEIRA, 2007). No pe, por

seu turno, V2 pode ser tanto posterior, quanto não posterior, desde que V1 corresponda a

[a] ou [u], ou de forma mais rara, à vogal [i] (TENANI, 2002; VIGÁRIO, 2010; PAULINO,

2016).

A elisão no pb é mais produtiva quando V1 é [a], ao passo que, no pe, essa res-

trição não é verificada (TENANI, 2002, p. 283). Ademais, diante da sequência ([u]1 +

[a]2), contexto mais frequente de realização da elisão em pe e por isso denominado como

“apagamento da vogal dorsal” em alguns trabalhos que abarcam essa questão (VIGÁRIO,

2010; PAULINO, 2016), o pb prefere o licenciamento da ditongação em detrimento à elisão

(TENANI, 2002). Questões similares transpassam o pst e o pp, variedades cujo compor-

tamento segmental da elisão aproxima-se ora do pb, ora do pe. Assim como na variedade

brasileira, o processo de elisão nas variedades de stp apaga, recorrentemente, a vogal [a].

Todavia, as vogais [i] e [u], enquanto V1, são também elididas tal como no pe.

No pb, Nogueira (2007) pontua que a elisão de [i] configura um processo fonético de

elisão vocálica engatilhado por uma consoante que compartilha os mesmos traços da vogal,

no caso as consoantes fricativas /s, z, S, Z/. Tanto [i] quanto as consoantes em questão

compartilham as mesmas especificações dos traços [contínuo] e [coronal], o que resultaria,

de acordo com a autora, no apagamento de [i] nessa posição. No pst e no pp, avaliando

dados de fala controlada e espontânea, notamos um comportamento distinto, na medida

em que [i] é elidida quando antecedida por consoantes tais quais /s, S, p, t, d, k, r, l/ como

demonstrado em (70).

(70) a. O príncipe observa, O príncip[o]bserva o reino

b. O abacate amassado, O abacat[a]massado

Assim sendo, não foi constatado um comportamento distinto entre a elisão de [i], [a] e de

[o, u], no pst e no pp, uma vez que não há restrição a um contexto foneticamente favorável
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para elisão de [i] como Nogueira (2007) sugere para o pb. Ao contrário, [i] foi elidido em

32% das vezes no pst (59/182) e 47% no pp (103/219).

Avaliando os dados do pstp, considerando, para tanto, os contextos vocálicos de

acordo com traços do ponto de articulação, notamos que, percentualmente, as quatro

sequências que mostraram um índice maior de elisão continham uma vogal [coronal], es-

pecialmente [i], como indicado em 5.33. Para tanto, assumimos [coronal] para [E, e, i],

[dorsal] para [O, o, u], ao passo que [a] foi examinado separadamente, uma vez que, pela

análise dos dados, foi observado que [a] apresentava um contexto de implementação mais

amplo do que [O, o, u].

cor + cor a + cor cor + a dors + cor

84

60

37.5 37

elisão %

Figura 5.33: Os quatro contextos vocálicas mais comuns para elisão - pstp (%).

Notamos, em suma, que sequências de vogais [coronal] e [a] apresentam índices mai-

ores de elisão no pstp, sendo essa uma característica de ambas as macrovariedades de stp

que se distancia do pb (BISOL, 1992) e do pe (VIGÁRIO, 2010; PAULINO, 2016). Em

relação às demais frequências observamos: [dorsal] + [dorsal] (29%); [coronal] + [dorsal]

(28%), [a] + [dorsal] (26,5%) e [dorsal] + [a] (22%).

O critério metodológico para estabelecimento da elisão, assim como para a degemi-

nação, foi a duração da sequência vocálica examinada. Como indicado na figura 5.34, em

casos de apagamento, a duração média vocálica era menor quando contraposta à duração

das sequências não desfeitas no pst e no pp.42

42 Implementação da elisão em milissegundos: pst - WW - 79; SW - 63; WS - 84 (homens); WW - 88; SW - 107; WS
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Figura 5.34: Gráfico da duração média do encontro vocálico ou da elisão - pst e pp.

Na figura 5.34, contrapomos a duração das sequências vocálicas não desfeitas por

meio do sândi com a duração da vogal resultante da elisão. Considerando, separadamente,

as produções dos informantes do sexo masculino e feminino, bem como a proeminência

das sílabas alvo, verificamos que, nos casos em que ocorreu elisão, a duração do segmento

resultante não ultrapassou 100 ms em ambas as variedades. De outro modo, nas sequências

vocálicas preservadas, a média duracional de vogais foi de 217 ms, sendo 140 ms (WW) a

menor duração observada — valor ainda maior ao compararmos à maior duração da vogal

resultante da elisão, isto é, 107 ms (SW). Assim, além da inspeção espectral, a duração foi

utilizada como critério para estabelecimento da elisão no pstp.

A elisão, a exemplo da degeminação, é considerada um fenômeno de reestruturação

silábica que pode ser explanado de acordo com quatro etapas, como indicado em (71)

(BISOL, 1992; 1996a, 2000).

- 90 (mulheres); pp - WW - 74; SW - 98; WS - 97 (homens); WW - 74; SW - 95; WS - 97 (mulheres). Manutenção

da sequência vocálica em milissegundos: pst - WW - 140; SW - 165; WS -222; SS - 263 (homens); WW - 171; SW

- 185; WS - 264; SS - 266 (mulheres); pp - WW - 227; SW - 179; WS - 238; SS - 278 (homens); WW - 181; SW -

189; WS - 254; SS - 259 (mulheres).
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(71)

a σ

R

Nu

x

[a]

O

x

z V1

σ

R

Nu

x

[e]V2

b

x

z

x

[a]V1

σ

R

Nu

x

[e]V2

c σ

R

Nu

x

[e]

=

x

a

O

x

z V2

d σ

R

Nu

x

e

O

x

z

O choque de picos silábicos em (71) (b), que atinge a estrutura inicial em (71) (a),

é responsável por deixar os elementos da primeira sílaba, no caso [z] e [a], desassociados

(cf. BISOL, 2000), desencadeando a elisão. Em seguida, o Princípio do Licenciamento

Prosódico atua, fomentado a ressilabificação em (71) (c). No entanto, ainda em (71)

(c), mesmo [z] sendo ressilabificado no onset e [e] no núcleo, pelo efeito do Princípio

da Sonoridade Sequencial, não há ressilabificação de [a], segmento não associado à rima

da nova sílaba e, por isso, não licenciado. Desse modo, [a] é eliminado pela regra de

Apagamento do elemento extraviado, a qual indica que todo elemento não licenciado deve

ser eliminado. Observamos assim que, a exemplo da degeminação, a elisão promove um

processo de ressilabificação que privilegia estruturas CV e possui efeito de direcionalidade

esquerda → direita, na medida em que V2 tende a ser preservada (cf. BISOL, 1996a,

1996b, 2000)

Essa direcionalidade é ratificada pela análise dos efeitos das proeminências lexicais

e frasais sobre o fenômeno, posto que V1 é preservada somente se estiver protegida pelo

acento lexical, como indicado em (72).

(72) a. O vovô humilde é legal, O vov[o]milde é legal

b. O café estava muito saborosos, O caf[E]stava muito saboroso

Por meio das tabelas 5.48, notamos que a elisão, no pst e no pp, é verificada em

sequências de tonicidades distintas, não sendo observadas ocorrências para o tipo "V1+"V2.

A proeminência de V1 ou V2, assim, não configura, a princípio, um fator relevante para a

implementação e para o bloqueio do processo. A sequência de átonas, de outro modo, é o

contexto de maior recorrência do fenômeno, como exposto na tabela 5.48.
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Tabela 5.48: Elisão: acento lexical - pst e pp.

(a) pst

Acento Total Sim Não %el

V1 + V2 187 161 26 86
"V1+V2 188 26 162 14
V1+"V2 82 5 77 6.5
"V1+"V2 48 0 48 0

(b) pp

Acento Total Sim Não %el

V1 + V2 223 198 25 89
"V1+V2 196 12 184 6
V1+"V2 98 16 82 16
"V1+"V2 41 0 41 0

No pst e no pp, de modo distinto ao pb e ao pe, a elisão pôde ser verificada

diante de uma V1 ou V2 acentuadas. Resta-nos, entretanto, investigar a natureza dessa

proeminência: se lexical ou frasal. Com base na proeminência do constituinte ϕ, autores

como Abaurre (1996) e Tenani (2002) indicam que a elisão é bloqueada quando V2, além de

portar o acento lexical, é interpretada, pós-lexicalmente, como a cabeça da frase fonológica

no pb, como ilustrado por (73). Nesse exemplo, como a cabeça de ϕ é [ka] de caras, a

elisão ocorre normalmente, independentemente de [u] de uvas compor uma sílaba tônica.

(73) Realização da elisão em pb (TENANI, 2004, p. 18)

a. [ele]ϕ [compra]ϕ [uvas caras]ϕ, compr[u]vas

No pe, por seu turno, o acento lexical de V2 não constitui fator de bloqueio da elisão, salvo

em compostos. Em (74), observamos que, enquanto (74) (a) é formada por uma estrutura

não composta, em que grande adjetiva área, em (74) (b) grande área corresponde a um

composto que designa uma das partes do campo de futebol.

(74) Realização da elisão em pe (VIGÁRIO, 2010, p. 500)

a. uma grande área, grand[a]rea

b. fora da grande área, *grand[a]rea

O acento frasal não é capaz de explanar a razão de termos a possibilidade de elisão

em (74) (a), porém não em (74) (b). Para explicar esse fato, Vigário (2010) propõe a

existência de um Grupo de Palavra Prosódica (PwG), indicando que a queda de V1 átona

é bloqueada se V1 e V2 estão dentro de um único domínio de PwG e V2 receber sua

proeminência. Por isso, em (74) (a) a elisão é realizada ([ [grande] PwG [área] PwG] ϕ), ao

passo que em (74) (b) não ([ [grande área] PwG] ϕ) (VIGÁRIO, 2010, p. 500).

Como a existência do Grupo de Palavra Prosódica (PwG) não é consenso na hierar-

quia prosódica, há outras propostas de análise que assumem ser o pe, assim como o pb,
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sensível ao acento frasal, já que apenas a ditongação é observada quando V2 corresponde

à cabeça da frase fonológica (cf. FROTA, 2000; PAULINO, 2016). Tendo em vista essa

perspectiva, em (75), apenas a ditongação poderia ocorrer, pois [a] de ama porta o acento

frasal, generalização essa distinta à proposta de Vigário (2010).

(75) Realização da elisão em pe (FROTA, 2000, p. 87-88)

a. [O músico]ϕ [ama]ϕ [a bailarina russa]ϕ, *music[a]ma, porém music[wa]ma

No pst e no pp, ao considerarmos o acento de ϕ, a elisão não foi verificada apenas

diante de duas vogais que portem as proeminências de ϕ ("ϕ + "ϕ), como expresso nas

tabelas 5.49.

Tabela 5.49: Elisão: proeminência de ϕ - pst e pp.

(a) pst

Total Sim Não %el

ϕ + ϕ 95 72 23 76
"ϕ + ϕ 61 15 46 37
ϕ + "ϕ 47 4 43 8.5
"ϕ + "ϕ 23 0 23 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %el

"ϕ[ω+"ω] 55 5 50 10
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 237 97 140 42

(b) pp

Total Sim Não %el

ϕ + ϕ 112 95 17 85
"ϕ + ϕ 58 9 49 15.5
ϕ + "ϕ 58 10 48 17
"ϕ + "ϕ 24 0 24 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %el

"ϕ[ω+"ω] 48 6 42 11.5
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 253 106 147 42

Os resultados apresentados nas tabelas 5.49 reforçam os efeitos do acento lexical,

posto que a elisão não foi consolidada em sequências "ϕ + "ϕ, nas quais o acento da frase

fonológica coincidia com o acento lexical. Avaliando as sentenças cujo apagamento de uma

das vogais ocorreu mesmo diante de "ϕ + ϕ e "ϕ[ω+"ω], notamos, todavia, que além de ser

promovido pela coarticulação vocálica em fronteira de palavra, o apagamento da vogal pode

constituir um processo de natureza lexical no pstp, não correspondendo necessariamente

à elisão. Em (76), apresentamos dados nos quais a dissolução da sequência vocálica pode

não estar relacionada ao sândi.

(76) a. [O café]ϕ [estava]ϕ [muito saboroso]ϕ, caf[Ei
˚
]stava ∼ caf[E]stava

b. [O micocó]ϕ [estava]ϕ [muito saboroso]ϕ, micoc[Oi
˚
]stava ∼ micoc[O]stava

c. [O vovô]ϕ [utiliza]ϕ [o carro]ϕ, vov[ou
˚
]tiliza ∼ vov[o]tiliza

d. [O azeite úmido]ϕ, azeit[i
˚
u]mido ∼ azeit[u]mido
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Em (76), V1 ou V2, além de átona, é seguida ou precedida por fricativas [S] ou oclusi-

vas surdas [t, tS, th]. No pstp, esse é um dos contextos propícios para ensurdecimento (i
˚
/u
˚
)

e apagamento das vogais altas, como observado em desporto [diS."poR.tU] ∼ [di
˚
S."poR.tU]

∼ [dS."poR.tU], um item lexical cujo apagamento é observado de forma independente ao

choque vocálico (cf. seção 4.3.2). Sendo assim, é possível prever, em alguns contextos,

o apagamento de V1 ou V2 por regras lexicais que ocorrem antes mesmo da elisão. Esse

pode ter sido o caso de 21 das 49 ocorrências de apagamentos para o contexto "ϕ + ϕ ou

"ϕ, seguidas ou precedidas por [S], [tS] ∼ [th]. Portanto, ainda que a elisão ocorra diante

da proeminência de "ϕ, caso essa recaia em V1 ou V2, é preciso avaliarmos a hipótese

contrária: desconsiderando casos como (76), a elisão é bloqueada diante da proeminência

de ϕ ou ainda é possível?

Examinando, assim, sentenças nas quais as proeminências de ω e ϕ eram divergentes,

porém o contexto segmental em questão não possibilitava apagamento vocálico segmental,

notamos que, distintamente da degeminação, apenas as sequências de proeminências de ω

("ω+"ω) e ϕ ("ϕ+"ϕ) bloqueiam a elisão, como exposto nos dados em (77).

(77) a. [O maquequê]ϕ [adiciona]ϕ, maquequ[e]diciona

b. [O maquequê imenso]ϕ, maquequ[e]menso, maquequ[eI
“
]menso

c. [O maracujá imenso]ϕ, maracuj[a]menso, maracuj[aI
“
]menso

d. [A menina ótima]ϕ, menin[O]tima

e. [O menino] ϕ [ouve]ϕ [lindas histórias]ϕ, menin[o]uve

f. [O vovô]ϕ [ama]ϕ [os seus netos]ϕ, *vov[o]ama

g. [O maquequê ótimo]ϕ estava gostoso, *maquequ[O]timo

Nos dados em (77), a elisão foi atestada de modo independente à coincidência dos

acentos de ω e ϕ ser observada somente em V1 (77) (a - c), ou em V2 (77) (d - e). O

acento, assim, protege a vogal durante o choque vocálico, pois em sequências vocálicas

de proeminências distintas, a vogal átona é sempre elidida. Já nos casos em que há

coincidência do acento de ϕ, como em (77) (f), a elisão foi sistematicamente bloqueada. Do

mesmo modo, se a sequência de proeminência da frase fonológica for desfeita, mas ainda

houver a sequência de acentos de ω, como em (77) (g), a elisão também não ocorre. Há

indícios, portanto, que a elisão seja sensível à proeminência de ω.
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A qualidade vocálica, atrelada à proeminência de ω, bem como ao domínio prosó-

dico, constituem, ainda, um fator importante para implementação ou não da elisão, como

indicado em (78).

(78) a. [A lâmpada]ϕ [ilumina]ϕ, lâmpad[i]lumina

b. [A matabala imensa]ϕ, matabal[i]mensa

c. [A menina humilde]ϕ, menin[u]milde

d. [Menina humana]ϕ, menin[u]mana

e. [A matabala]ϕ [unida ao safu]ϕ, matabal[u]nida

f. [A menina ]ϕ [usa sempre]ϕ, menin[aU
“
]sa sempre - ditongação

g. [Coma]ϕ [uvas sempre]ϕ, com[aU
“
]vas sempre

h. [Ele compra]ϕ [uvas caras]ϕ, compra[aU
“
]va sempre

j. [A visita íntima]ϕ, visit[aI
“
]ntima - ditongação

Ainda que a elisão seja prevista em uma sequência segmental composta por [i]/[u]

— contexto em que a ditongação também pode ocorrer —, é preciso que a segunda vogal

alta seja átona para implementação da elisão: quer na fronteira de ϕ como em (78) (a) e

(78) (e), quer dentro de ϕ como em (78) (b), (78) (c) e (78) (d). Caso contrário, se V2

alta portar a proeminência de ω ou de ϕ, a elisão não ocorre e a ditongação é produzida

(78) (f - j). Em dados cuja V2 corresponde a uma vogal média, V2 pode portar ou não a

proeminência de ω, como em [A amig[O]tima]ϕ.

Em relação ao domínio da elisão, como indicado na tabela 5.49, o fenômeno é pre-

visto: entre fronteiras de palavras fonológicas 5.49 (a-b), dentro de frases fonológicas 5.49

(c) e entre frases fonológicas 5.49 (d). Em relação à fronteira de ip, não delimitamos se

esta configura ou não domínio de bloqueio do fenômeno, posto que esta foi estabelecida

mediante pausa – recurso que desfaz o contexto do sândi.

(79) a. [A menina]ω [ouve]ω, A menin[o]uve

b. [A amiga]ω [orgulhosa]ω, A amig[o]rgulhosa

c. [O príncipe honrado]ϕ, O príncip[õ]rado

d. [O príncipe]ϕ [observa]ϕ, O príncip[o]bserva
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Mesmo a discussão em torno da relevância da proeminência de ϕ na aplicação da

elisão no pe sendo repleta de discordâncias, é, até então, consenso que a fronteira do

sintagma entoacional bloqueia o processo nessa variedade (cf. FROTA, 2000). Logo,

caso o encontro de V1 e V2 se suceda nesse contexto, a ressilabificação é impedida, como

elucidado em (80). De modo distinto, a implementação da elisão no pb não é sensível a

esse domínio prosódico e, por isso, V1, em (80), poderia ser elidido pelos falantes dessa

variedade. Em relação ao pstp, não foram analisados dados que nos permitam avaliar

a relevância da fronteira de ip para a elisão nessa variedade, entretanto, em contexto de

pausa, o processo foi bloqueado, como apontado para a degeminação e como será discutido

posteriormente para a elisão.

(80) Bloqueio da elisão em pe (FROTA, 2000, p. 84)

a. [O músico]ip [após a audição]ip [saltou para a plateia]ip, *music[a]pós

Nas tabelas em 5.50, o número de ocorrências e não ocorrências da elisão é exposto

de acordo com os domínios de mesma frase fonológica (ϕ); fronteira de frases fonológicas

(ϕ + ϕ) e dentro de uma mesma frase entoacional (ip), para cada uma das variedades

examinados. Como elucidado nessas tabelas, a fronteira de ϕ não constituiu um critério

de bloqueio para a elisão nas variedades de stp.

Tabela 5.50: Elisão: estruturas prosódicas - pst e pp.

(a) pst

Acento Total Sim Não %el

ϕ 162 24 138 15
ϕ + ϕ 135 37 98 27
ip 322 65 257 20

(b) pp

Acento Total Sim Não %el

ϕ 158 18 140 11
ϕ + ϕ 140 24 116 17
ip 298 42 256 14

No pst e no pp, em sentenças como (81), formadas por um ip que, sintaticamente,

corresponde a uma estrutura parentética, a elisão apenas foi verificada em dados cuja

estrutura parentética era, à primeira vista, incorporada ao primeiro ip, como [O mato

imenso como uma floresta ]ip em (81) (a).43 Nos casos de bloqueio, a fronteira de ip foi

assinalada por uma pausa desfazendo o contexto de sândi, como (81) (b).

(81) a. [O mato imenso como uma floresta]ip \: [cercou a casa]ip, mat[i]menso

43 Nesses casos, há ainda a possibilidade de interpretação da estrutura parentética como apenas [como uma floresta],

sendo imenso compreendido como adjetivo relacionado à estrutura principal da sentença.
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b. [O mato]ip \: [imenso como uma floresta]ip \: [cercou a casa]ip, *mat[i]menso

É preciso ressaltar, todavia, que do mesmo modo que apontado para a degeminação,

não é possível realizarmos generalizações a respeito da relevância do domínio de ip para

elisão. Não avaliamos, no corpus investigado, dados cuja fronteira de ip não seja demarcada

pela pausa. Sendo assim, não há como testarmos se essa fronteira, quando assinalada por

outras pistas prosódicas, como um tom de fronteira, alongamento silábico e/ou mudança

de tessitura (cf. TENANI, 2000), também possa bloquear o fenômeno.

A despeito de não serem identificados bloqueios sistemáticos da elisão na fronteira

de ϕ, a extensão de tais domínios também não condiciona o fenômeno: a elisão é iden-

tificada de modo independente à ramificação de ϕ, como exposto em (82) (BALDUINO;

AGOSTINHO, em preparação).

(82) a. [A menina]ϕ [usa]ϕ [a toalha]ϕ, A menin[u]sa a toalha

b. [A menina]ϕ [usa sempre]ϕ [a toalha]ϕ, A menin[u]sa sempre a toalha

Além de ser verificada entre os domínios de ω e ϕ, a elisão ocorre entre um item fun-

cional (ItemF) e um item lexical, em alguns casos entre dois ItemF, mas não foi verificada

entre um item lexical e um ItemF, como exposto no quadro 96.

une os netos un[u]s netos
Lexical + ItemF quando a professora quand[a]professora

economiza o dinheiro economiz[u]dinheiro
que o menino *qu[u]menino

ItemF + ItemF se o governo *s[u]governo
para o futebol p[u]futebol
que apaixonou *qu[a]paixonou

ItemF + Item Lexical se amanhã *s[a]manhã
na unidade *n[u]nidade

Quadro 96: Itens funcionais e elisão - pstp.

Considerando os dados do quadro 96 em consonância com o domínio prosódico de

ω, notamos que o processo apenas é produzido se V1 e V2 estão na fronteira de ω, não

ocorrendo dentro desse domínio, como indicado, respectivamente, em (a) e (b) dos exemplos

em (83).

(83) a. [O vovô]ω [ama]ω [os netos]ω, am[u]s netos
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b. [Eu]ω [trabalho]ω [na unidade]ω [do Príncipe]ω, *n[u]nidade

Nos exemplos em (83), assumimos que os itens funcionais, durante a implementação

da elisão, são interpretados como parte de uma palavra fonológica: [O vovô] ω; [os netos]

ω; [na unidade] ω; [do Príncipe] ω. A esse respeito, o estatuto prosódico de itens funcionais

no português e em outras línguas é concebido de maneira controversa. Para o pst e para o

pp, podemos assumir que os itens funcionais podem comportar-se como clíticos fonológicos,

prosodizados no pós-léxico junto a palavras fonológicas, ou mesmo como palavras fonoló-

gicas (BISOL, 2005; TONELI, 2017). O estatuto prosódico dos itens funcionais é definido,

desse modo, em relação ao acento: enquanto clíticos fonológicos correspondem a sílabas

átonas, interpretadas pós-lexicalmente como ω, itens funcionais que portam acento são li-

dos, prosodicamente, como palavras fonológicas já no componente lexical. Esse argumento

adquire robustez diante dos dados de elisão do pstp em (84).

(84) a. [uma equipa]ω [para]ω [o futebol]ω, *um[e]quipa, par[u] futebol

b. [a casa]ω [dele]ω [alagou]ω, del[a]lagou

c. [aquele]ω [almoço]ω, aquel[a]lmoço

d. [quando]ω [a moça]ω [acordou]ω, quand[u]moç[a]cordou

e. [expulsava]ω [ela]ω [trata]ω [ela]ω, expulsav[E]la

f. [que]Item F [ele]ω [fez]ω, qu[e]le

Em (84), observamos dados nos quais itens funcionais que recebem acento primário,

dele, aquele, ele/ela, quando, diante de um item lexical, cujo estatuto morfológico de

palavra coincide com seu estatuto fonológico de ω, não bloqueiam a elisão. Isso ocorre,

justamente, porque tais itens, embora funcionais, são interpretados, prosodicamente, como

uma ω independente. Os itens funcionais átonos no nível lexical, entram no pós-léxico

como sílabas átonas para serem prosodizadas como uma ω (TONELI, 2017) e, diante de

um fenômeno pós-lexical tal qual a elisão, são interpretados como integrantes de ω e, por

isso, não são submetidos ao processo. A elisão, nesse sentido, é diferente da degeminação,

posto que este fenômeno ocorre de modo autônomo à coarticulação de V1 e de V2 em uma

mesma palavra fonológica: [A amiga]ω.44

44 Para o pb, Bisol (2005) vale-se da elisão para justificar a pertinência do grupo clítico no português. Não
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Além do acento de V1 e V2, a pausa, assim como para a degeminação, desfaz o

contexto de aplicação da regra, uma vez que a adjacência entre ω é rompida. Logo, a

pausa também bloqueia a elisão, como evidenciado em (85).

(85) a. [A menina]ϕ \: [economiza]ϕ [o dinheiro]ϕ, *menin[e]conomiza

b. [A matabala \: enorme]ϕ [é gostosa]ϕ, *matabal[e]norme

Todas as ocorrências de pausas, identificadas em sentenças que poderiam promover

a elisão, no pst e no pp, foram examinadas em diferentes contextos: (i) dentro de ϕ; (ii)

fronteira de ϕ; (iii) dentro de ip e (iv) fronteira de ip, sendo contrapostas às sentenças cuja

elisão foi ou não implementada, porém a pausa não foi constatada.

Tabela 5.51: Bloqueio da elisão no pst e no pp: ocorrências e não ocorrências de
pausa nas estruturas prosódicas.

(a) pst

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 243 24 219 10
ϕ + ϕ 195 37 158 19
ip 322 65 257 20

ip + ip 63 9 54 14

(b) pp

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 147 18 129 12
ϕ + ϕ 219 24 195 11
ip 298 42 256 14

ip + ip 66 7 59 10

Nas tabelas 5.51, verificamos que a pausa é possível em todos os domínios investi-

gados de forma independente ao lugar que estes ocupam na hierarquia prosódica. Porém,

ao observarmos a relação da pausa com a palavra fonológica, notamos que este é um re-

curso pouco usual dentro de ω. Do mesmo modo que para os contextos de elisão, a pausa,

nos dados de fala elicitada e espontânea, eram evitadas entre um item funcional e uma

palavra hospedeira, sendo nesses casos, mais empregadas estratégias discursivas como o

alongamento do item funcional ou seu prolongamento.

Ao testarmos o acento como um possível fator linguístico favorecedor da pausa,

verificamos que a pausa é empregada, de modo mais frequente, em sequências nas quais

pelo menos uma das vogais-alvo porte o acento lexical, como indicado nas tabelas em 5.52.

adentraremos em tal discussão posto que o estatuto do grupo clítico no pst e no pp não corresponde a um dos

objetivos desta tese.
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Tabela 5.52: Elisão no pst e no pp: pausa e acento lexical.

(a) pst

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 187 12 175 6
"V1+V2 208 21 187 10
V1+"V2 72 15 57 22
"V1+"V2 35 10 25 29

(b) pp

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 220 12 208 5.5
"V1+V2 196 12 184 6
V1+"V2 98 8 90 8
"V1+"V2 36 10 26 28

Em ambas as variedades, a proporção de pausas é observada de modo mais evidente

diante de sequências de tônicas (29% para o pst e 28% para o pp). A pausa, desse

modo, embora não seja restrita ao contexto "V1+"V2 pode configurar uma das alternativas

possíveis empregadas pelos falantes para dissolução do choque de acentos, questão que será

avaliada, posteriormente, em consonância com os dados da degeminação e da ditongação.

A análise mediante regressão logística da elisão testou o efeito de mais de uma va-

riável independente sobre o processo em foco no pstp, analisando a possibilidade de a

elisão ser influenciada, simultaneamente, por variáveis linguísticas independentes e distin-

tas. Testamos, assim, para as duas variedades em evidência, o traço vocálico envolvido

(coronal + coronal; dorsal + dorsal; coronal + a; a + coronal; dorsal + a; a + dorsal), e, assim

como para a degeminação, a tonicidade, a proeminência e fronteira de frase fonológica, a

fronteira de sintagma entoacional (estabelecida por pausa), a variedade e, como variáveis

aleatórias, o informante e a sentença. No modelo, a tonicidade foi a única variável eleita

como significativa, tendo as sequências V1+V2 (logodds: 13.904, P.R. .99), V1+"V2 (lo-

godds: 2.453, P.R. .92) e "V1+V2 (logodds: 1.970, P.R. .88), um efeito positivo sobre o

fenômeno, como indicado na tabela 5.53.45

Tabela 5.53: Variáveis atuantes na elisão - pstp.

Variável Fatores Ap./N % β p.r

V1 + V2 310/360 86 13.904 .99
Tonicidade V1+"V2 12/173 7 2.453 .92

Lexical "V1+V2 32/396 8 1.970 .88
"V1+"V2 0/76 0 -18.407 .001

(N: 1.005; Degeminação: 354 = 35%; R2: 0.959; Intercepto: -4.768; Input : 0.033.)

45 Para os dados da elisão, os contextos vocálicos foram analisados de acordo com traços vocálicos: [coronal] para

[E, e, i], [dorsal] para [O, o, u], ao passo que [a] foi avaliado separadamente, uma vez que, pela análise dos dados, foi

verificado que [a] apresentava um contexto de implementação mais amplo do que [O, o, u].
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A variedade, no caso da elisão, não foi relevante para o processo. Já em relação à

tonicidade, a elisão é favorecida diante da sequência de átonas, ou quando uma das vogais

porta a proeminência lexical, tendo, esses contextos, um efeito positivo sobre o fenômeno.

Todavia ressaltamos que a baixa distribuição dos dados atribuída à V1+"V2, sugere que o

processo de elisão, diante de uma V2 acentuada, deve ser reavaliada. É importante exami-

nar dados de fala espontânea, ampliar os dados controlados, evitar contextos segmentais

que possam desencadear ensurdecimento e apagamentos vocálicos e avaliar outras variáveis

previsoras como o tamanho das palavras envolvidas, uma tarefa futura.

A elisão é, em suma, um fenômeno pós-lexical caracterizado pela ressilabificação de

vogais distintas em fronteira de palavra. Esse processo ocorreu em 36% dos dados, para

o pst, e em 40% dos dados, para o pp, podendo ser caracterizado, pelos seguintes fatores

em (86).

(86)

1. os alvos são sequências vocálicas distintas, desde que V1 seja [i, e, a, o, u] e V2

alterne entre as diferentes sete vogais;

2. quando V1 corresponde a [i], V2 é, necessariamente, uma vogal [dorsal], porém, se

V1 corresponde a [e], V2 pode ser [i];

3. de modo independente à qualidade de V1, este corresponde ao segmento elidido -

salvo quando protegido pelo acento;

4. é implementada se V1 e V2 são átonas, ou se V1 ou V2 portem o acento de ω;

5. é bloqueada caso V1 e V2 sejam proeminentes;

6. ocorre em fronteira de ω, e ϕ;

7. não é produzida dentro de ω (entre um item funcional e um item lexical que funciona

como uma ω hospedeira), mas é produzida entre um item lexical e um item funcional

que façam parte de ω independentes;

8. é verificada dentro de ϕ e de ip;

9. é bloqueada pela pausa que desfaz seu contexto de aplicação;

10. é afetada pela velocidade de fala dos falantes.
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Isso posto, discutimos, na seção 5.4.3, o último fenômeno em fronteira de palavra

abarcado nesta tese: a ditongação.

5.4.3 Ditongação

A ditongação é caracterizada pela conversão dos segmentos vocálicos altos em glide

a partir de uma sequência V1#V2, na qual uma das vogais corresponde, necessariamente,

a [i] ou [u]. Além dos dados de fala espontânea, esse fenômeno foi identificado em 52.5%

das ocorrências elicitadas do pst e em 64% das produções do pp, como pode ser conferido

na tabela 5.54.

Tabela 5.54: Ditongação no pst e no pp.

Processo?
pst pp

Ocorrências % Ocorrências %
Sim 233 52.5 268 64
Não 211 47.5 151 36
Total 444 100 419 100

A ditongação, no pstp, é engatilhada por sequências vocálicas como as expostas no

quadros 97 e 98, tendo como resultado ditongos crescentes e decrescentes. A formação de

ditongos crescentes ocorre quando V1 é uma vogal alta, ao passo que a formação ditongos

decrescentes se dá caso [i] ou [u] ocupe a posição de V2.

V1 V2 Sentença

i e Um trabalho d[I
“
e]vangelizar

i E Ela acha qu[I
“
E] amor

i a O grand[I
“
a]ma a grandeza

i O O príncip[I
“
O]lha o reino

i o O príncip[I
“
o]uve lindas histórias

i u O padr[I
“
u]sa a igreja

u i O menin[U
“
i]ludido é bonito

u e É um pic[U
“
e]levado

u E E o Felipe tá amand[U
“
E]la muito

u a O menin[U
“
a]ma a escola

u O Ele estava muit[U
“
O]bcecado

u o O menin[U
“
o]uve lindas histórias

Quadro 97: Ditongação: contextos vocálicos e exemplos para ditongação crescente
- pstp.
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V1 V2 Sentença

e i O maquequ[eI
“
]igual ao calulu está pronto

E i O caf[EI
“
]stava muito saboroso

a i A lâmpad[aI
“
]lumina a noite

O i O micoc[OI
“
]stragou ontem

o i O vov[oI
“
]rritado mas sábio avisou sobre isso

u i O calul[uI
“
]stragou

i u Eu v[iU
“
] telejornal

e u O maquequ[eU
“
]sado

E u O caf[EU
“
]tiliza o açúcar

a u A matabal[aU
“
]nida ao safú faz bem

O u A av[OU
“
]tiliza

o u O vov[oU
“
]tiliza o carro

Quadro 98: Ditongação: contextos vocálicos e exemplos para ditongação decres-
cente - pstp.

Assim como nos demais fenômenos, a duração foi o principal correlato acústico para

determinação da ditongação. Embora neste processo, distintamente da degeminação e

da elisão, a sequência vocálica seja mantida, notamos que há uma redução da média em

milissegundos da duração do ditongo quando contraposto à duração do hiato. Isso é

perceptível para o pst e para o pp, em todos os contextos acentuais (figura 5.35).46

46 Implementação da ditongação em milissegundos: pst - WW - 126; SW - 153; WS -147; SS - 164 (homens); WW

- 126; SW - 170; WS - 210 (mulheres); pp - WW - 122; SW - 151; WS - 163 (homens); WW - 124; SW - 162; WS

- 157; SS - 198 (mulheres). Manutenção da sequência vocálica em milissegundos: pst - WW - 200; SW - 229; WS

- 252; SS - 261 (homens); SW - 236; WS -272; SS - 264 (mulheres); pp - SW - 190; WS -251; SS - 306 (homens);

WW - 237; SW - 229; WS - 254; SS - 306 (mulheres).



sândi vocálico externo 463

WW SW WS SS

50

100

150

200

250

300

Acento

m
s

dt.masc dt.fem
v1v2.masc v1v2.fem

(a) pst

WW SW WS SS

50

100

150

200

250

300

350

Acento

m
s

dt.masc dt.fem
v1v2.masc v1v2.fem

(b) pp

Figura 5.35: Gráfico da duração média do encontro vocálico ou da ditongação - pst
e pp.

A preferência pela ditongação crescente ou decrescente decorre de fatores segmentais

e prosódicos, como a qualidade vocálica, a ordem da distribuição dos segmentos e o acento

lexical, os quais reforçam o pressuposto de que a vogal com maior grau de sonoridade tem

sua posição nuclear preservada (cf. BISOL, 1996b; VELOSO, 2003; NOGUEIRA, 2007).

Desse modo, considerando a escala de sonoridade proposta por Clements (1989), enquanto

a vogal baixa configura o elemento mais sonoro, sendo caracterizada com o maior grau de

abertura como [+aberto 1, 2, 3], as vogais altas, por serem [-aberto 1, 2, 3], correspondem

a vogais menos sonoras. Em decorrência disso, a vogal mais sonora de uma sequência V1V2

é interpretada como vogal silábica durante a ressilabificação, e a vogal menos sonora perde

seu estatuto silábico e é reestruturada como glide.

É possível inferir que caso V2 seja alta, essa vogal é realizada como glide e realo-

cada na segunda posição de um núcleo complexo como verificado em lâmpad[aI
“
]lumina,

exemplo no qual a vogal [i], enquanto V2, é destituída de sua posição de núcleo e reasso-

ciada como glide no núcleo da sílaba anterior, isto é, de <da>, formando a sílaba CVG

<dai>. De modo semelhante, se V1 corresponde à vogal alta da sequência, esse segmento

também é produzido como glide, porém, por estar à direita do segmento preservado no nú-

cleo, é ressilabificado na primeira posição do núcleo recém-formado como evidenciado por

grand[I
“
a]ma, em que [a], por ser a vogal mais sonora, corresponde ao segmento silábico

da sequência, resultando na sílaba CGV <dia>. A sequência de vogais altas, por sua vez,
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apresenta comportamento um pouco distinto, uma vez que a qualidade vocálica não é um

fator suficiente para determinar qual vogal é a mais sonora.

Para solucionar essa questão, retomamos Bisol (1996a, 1996b) que indica a relevância

do acento lexical das vogais envolvidas no processo de ditongação. Conforme a autora, a

vogal que porta o acento tem sua associação ao núcleo preservada. Seguindo esse raciocínio,

em uma sequência composta por uma tônica e uma átona, a vogal mais proeminente é

preservada no núcleo ao passo que a átona é produzida como glide e, portanto, como uma

ramificação do núcleo, resultando em estruturas como ele com[I
“
u]vas. Do mesmo modo,

diante de uma sequência formada por duas átonas, a átona final torna-se um glide como

nos exemplos menin[U
“
i]ludido e padr[I

“
u]milde, visto que a átona final é mais fraca

quando contraposta à vogal pretônica (cf. BISOL, 1996b).

Ainda de acordo com Bisol (1996a, 1996b), isso ocorre em decorrência da proemi-

nência relativa do português. Isso posto, e assumindo que o pstp é uma língua com

proeminência à direita, assim como o pb e o pe, ou seja, o nó mais forte de um determi-

nado constituinte prosódico localiza-se à borda mais direita (BRAGA, 2018),47 o estatuto

silábico das vogais submetidas à ditongação, quando não pode ser norteado pelo grau de

sonoridade da vogal-alvo, estabelecido através da qualidade vocálica ou pela “força” do

acento lexical, é determinado, justamente, pelo acento da frase fonológica, considerando-

se, para tanto, o nó mais forte de tal constituinte. Desse modo, na ditongação, a vogal

que mantém seu licenciamento como núcleo silábico preservado é aquela posicionada na

sílaba mais próxima ao acento de frase fonológica, mesmo que não porte o acento lexical

(BISOL, 1996b).

Especificados os fatores segmentais que atuam na implementação da ditongação,

podemos observar as etapas abarcadas na ressilabificação de V1 e V2 em (87). A repre-

sentação em (87) indica a estrutura silábica inicial e ressilabificada, e, embora parta da

formação de um ditongo decrescente, os mesmos princípios podem ser estabelecidos para

a formação de um ditongo crescente, o qual também é interpretado como uma ramificação

nucleica.

47 Nas línguas românicas em geral, assim como no português (FROTA, 2000; TENANI, 2002), a última palavra

prosódica da sentença carrega o acento nuclear e, por isso, é considerada a cabeça. Esse seria um dos fatores que

assinalam a recursividade à direita dessas línguas. Braga (2018), ao analisar um corpus de fala controlada do pst,

indica que o acento frasal nessa variedade está associado à fronteira direita de sintagma fonológico, assim como nas

variedades brasileira e europeia do português (BRAGA, 2018).
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O choque de picos silábicos em (87) (a) torna [n], [a] e [u] flutuantes em (87) (b), pro-

vocando a ação do Princípio do Licenciamento Prosódico que ressilabifica [n] como onset

e [a] e [u] como núcleo em (87) (c), de acordo com o Princípio de Sonoridade Sequencial.

Como todos os elementos são ressilabificados, não há qualquer apagamento segmental e,

ainda pela ação do Princípio de Sonoridade Sequencial, [u], por ser um segmento [- con-

sonantal], [- aberto 1, 2, 3] e adjacente a [a], é incorporado à rima como uma ramificação

nucleica juntamente com elemento mais sonoro do núcleo. Em decorrência de tal ramifi-

cação, [u] passa a ser produzido como glide [U
“
] em (87) (d).

Distintamente de Bisol (1996b) para o pb, não assumimos que a vogal com o es-

tatuto de glide seja realocada para uma posição de onset ou coda. As vogais [i] e [u],

quando submetidas ao choque silábico, por serem vogais [- aberto 1, 2, 3], podem ser inte-

gradas ao núcleo, onde estão sujeitas a regras de glides que as transformam em [I
“
] ou [U

“
],

caracterizando-as como elementos vocálicos que não portam a proeminência lexical, mas

que ainda são possíveis no núcleo enquanto ramificação. Assim sendo, embora a sequência

vocálica não seja desfeita, o choque de picos silábicos é solucionado, dado que o encontro

de vogais de núcleos distintos é desfeito. Nos exemplos (88), observamos que ditongos

decrescentes são formados a despeito de a sílaba que porta V2 ser acompanhada por uma

coda /S, N, r, l/. Assim sendo, se V2, após o choque de picos silábicos, fosse, de fato,

ressilabificada na coda, o esperado seria que o fenômeno fosse bloqueado, pois essa posição

silábica já estaria ocupada, comportamento que não é identificado em nenhum dos dados

em (88).

(88) a. [O micocó]ω [estragou]ω [ontem]ω, mico[kOI
“
S]tragou
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b. [A visita]ω [íntima]ω [acabou]ω, visi[tãI
“
]tima acabou

c. [Ela]ω [untou]ω [a forma]ω, e[laŨ
“
]tou

d. [A irmã]ω [preside]ω, [aI
“
R]mã

e. [Na última]ω [ocasião]ω, n[aU
“
ë]]tima

De forma similar, nos exemplos (89), os ditongos crescentes são produzidos em sílabas

cujo onset já é ramificado. Se [I
“
] e [U

“
] equivalessem a C2, a ditongação, mais uma vez,

poderia não ser implementada. Porém, com base nos dados (89), verificamos que isso não

impede a ditongação, justificando, por fim, uma ramificação do núcleo como resultado da

ditongação.

(89) a. [Ele]ω [sempre]ω [amou]ω, sem[pRI
“
a]mou

b. [O padre]ω [usa]ω [a igreja]ω, pa[dRI
“
u]sa

c. [sofro]ω [ainda]ω [disso]ω, so[fRU
“
a]inda

Um contra-argumento a essa interpretação, seria o fato de não haver nasalização nos

ditongos formados a partir do processo de sândi vocálico, como apresentado em (90).

(90) a. [A visita]ω [íntima]ω, visit[ãI
“
]tima, *visit[5̃̃I

“
]tima

b. [O menino]ω [anda]ω, menin[U
“
5̃]nda, *menin[Ũ

“
5̃]nda

Em itens como pão ["p5̃U
“
], mãe ["m5̃̃I

“
], entre outros, a nasalização corresponde a um

dos indícios de que o glide está no núcleo da sílaba, desse modo, o fato de a nasalização

não ser estendida ao glide formado pela ditongação, sugere que [U
“
] e [I

“
] não ocupem o

núcleo silábico após a ressilabificação. A esse respeito é preciso considerar, no entanto, que

ditongos lexicais distingue-se de ditongos formados por regras pós-lexicais, como é o caso

dos ditongos decorrentes de um sândi. Enquanto regras lexicais estão localizadas no léxico,

sendo limitadas ao domínio de palavras e constituídas por regras de aplicação categórica,

regras pós-lexicais, como é o caso do sândi, aplicam-se na sintaxe, sobre as combinações

de palavras, sendo, por isso, o locus de regras variáveis (BISOL, 2017). A nasalização,

por ser limitada ao nível da palavra, corresponde a uma regra lexical que atinge o núcleo

das sílabas, todavia, sua implementação ocorre em nível lexical, não atingindo os ditongos

formados pós-lexicalmente, pela combinação de palavras, como é o caso dos exemplos em

(90).

Como a ditongação não provoca perda segmental, Bisol (1996b) a classifica como um

fenômeno de fortalecimento, pois embora uma sílaba seja perdida no processo, o segmento
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atingido não é apagado (BISOL, 1996b). É justamente porque a ditongação configura

um processo de fortalecimento e não de enfraquecimento no pb, como a degeminação e

a elisão, que aquela opera independentemente de V2 carregar o acento frasal, enquanto a

degeminação e a elisão são bloqueadas por essa proeminência nessa variedade.48

A esse respeito, investigamos os efeitos que o acento lexical de ω e a proeminência

de ϕ podem acarretar para a produção da ditongação no pstp. Com base no acento da

palavra, notamos que o fenômeno ocorre em todas os demais contextos acentuais, como

indicado nas tabelas 5.55, sugerindo que a ditongação, no pst e no pp, possui um contexto

amplo de produção em relação à degeminação e à elisão nas variedades de stp.

Tabela 5.55: Ditongação: acento lexical - pst e pp.

(a) pst

Acento Total Sim Não %dt

V1 + V2 126 79 47 63
"V1+V2 165 111 54 67
V1+"V2 137 50 87 36.5
"V1+"V2 39 8 31 20.5

(b) pp

Acento Total Sim Não %dt

V1 + V2 102 65 37 64
"V1+V2 148 125 23 84.5
V1+"V2 105 74 31 70.5
"V1+"V2 39 8 31 20.5

Nas tabelas em 5.55, dentre os dados investigados cuja ditongação não pôde ser

verificada, havia sentenças em que nenhum processo de sândi ocorreu, bem como sentenças

produzidas mediante elisão, dado que o choque vocálico caracterizado pela ocorrência de

[i] e [u], se átonas, também é um contexto que alimenta a elisão. Assim sendo, de modo a

investigarmos se diferentes contextos de acento lexical podem favorecer distintos processos,

comparamos o número de sentenças produzidas com ditongação (DT) e elisão (EL) nas

tabelas 5.56 e 5.57.

48 A autora não fornece mais informações a respeito da relação entre a ditongação enquanto processo de fortaleci-

mento e a sua ocorrência a despeito da incidência do acento frasal.
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Tabela 5.56: Ditongação x Elisão no pst: acento lexical.

(a) Ditongação

Acento Total Sim Não %dt

V1 + V2 126 79 47 63
"V1+V2 165 111 54 67
V1+"V2 137 50 87 36.5
"V1+"V2 39 8 31 20.5

(b) Elisão

Acento Total Sim Não %el

V1 + V2 187 161 26 86
"V1+V2 188 26 162 14
V1+"V2 82 5 77 6.5
"V1+"V2 48 0 48 0

Tabela 5.57: Ditongação x Elisão no pp: acento lexical.

(a) Ditongação

Acento Total Sim Não %dt

V1 + V2 102 65 37 64
"V1+V2 148 125 23 84.5
V1+"V2 105 74 31 70.5
"V1+"V2 39 8 31 20.5

(b) Elisão

Acento Total Sim Não %el

V1 + V2 223 198 25 89
"V1+V2 196 12 184 6
V1+"V2 98 16 82 16
"V1+"V2 41 0 41 0

No pst e no pp, os contextos "V1+V2 são contextos mais propícios à ditongação

em ambas variedades. A elisão, nesses contextos, é observada em poucos dados, sendo

preciso avaliar, em um corpus ampliado, se esse processo, diante de tais proeminências,

é de fato produtivo, ou se ele está circunscrito a itens lexicais ou sequências segmentais

específicos. A ditongação, de outro modo, foi amplamente aplicada independentemente da

proeminência de "V1 (67% para o pst, 84.5% para o pp) ou de "V2 (70.5% para o pp). No

pst a implementação da ditongação considerando uma "V2 é menos frequente, compondo

36.5% das ocorrências. O fato de não haver elisão em sequências V1 [a] +"V2 [i]/[u], em

ambas variedades, contribui para a maior frequência de ditongação nesse contexto. Por

fim, ao confrontarmos os dados de ditongação e elisão de ambas as variedades, notamos

que, em sequências vocálicas que portam o acento lexical em uma das vogais, o pp favorece

mais os processos, especialmente a ditongação. No pst, a ressilabificação vocálica é mais

sensível ao acento, apresentando, por isso, uma menor proporção de ditongação em relação

ao pp diante de "V1 ou "V2 acentuadas.

Ainda atentos às tabelas 5.56 e 5.57, verificamos que a sequência de átonas configurou

o contexto que mais favoreceu a elisão em ambas as macrovariedades de stp: 86% para

o pst e 89% para o pp. Para a ditongação, as variedades apresentam comportamento

distinto, pois enquanto o pst apresentou proporções de ditongação semelhantes para a

sequência V1+V2 (63%) e "V1+V2 (67%), no pp este fenômeno foi mais recorrente em

"V1+V2 (84.5%) e V1+"V2 (70.5), ao passo que a sequência átonas correspondeu apenas a
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64% das ocorrências de ditongação. Ao avaliarmos as proporções apresentadas nas tabelas

5.56 e 5.57 de forma conjunta, é possível notar, assim, que a elisão e a ditongação, embora

implementadas em um mesmo contexto segmental, apresentam comportamentos distintos.

Ao considerarmos o acento de ϕ, o único contexto de bloqueio evidenciado foi a

coincidência de proeminências ("ϕ + "ϕ), sendo a ditongação verificada em sequências do

tipo "ϕ + ϕ, ϕ + "ϕ; ϕ + ϕ; "ϕ[ω+"ω] e ϕ [ω+ω], como expresso nas tabelas 5.58.

Tabela 5.58: Ditongação na proeminência de ϕ - pst e pp.

(a) pst

Total Sim Não %dt

ϕ + ϕ 142 28 32 47
"ϕ + ϕ 80 58 22 72.5
ϕ + "ϕ 76 26 50 34
"ϕ + "ϕ 20 0 20 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %dt

"ϕ[ω+"ω] 74 23 51 31
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 115 81 34 70

(b) pp

Total Sim Não %dt

ϕ + ϕ 46 25 21 54
"ϕ + ϕ 80 58 22 72.5
ϕ + "ϕ 73 41 32 56
"ϕ + "ϕ 12 0 12 0

Mesmo de ϕ

Total Sim Não %dt

"ϕ[ω+"ω] 66 38 28 58
ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 115 81 34 70

Tendo em vista o contexto "ϕ +"ϕ, é possível avaliar os dados cuja proeminência da

frase fonológica não coincida, necessariamente, com o acento lexical. Em (91), notamos

que a proeminência de ϕ parece a mais relevante para implementação do fenômeno. O

exemplo (91) (a) indica que, a despeito da coincidência dos acentos lexicais, a ditongação

é possível. Isso ocorre, pois não há uma sequência de "ϕ: em (91) (a), o acento da segunda

frase fonológica recai sob sempre. Nesses casos, a fronteira pode, também, desempenhar

seu papel, visto que, em (91) (b), embora o acento de ϕ esteja apenas em útil, a ditongação

não ocorrem diante da sequência de tônicas. Em (91) (c), a impossibilidade da ditongação é

assinalada pela sequência "ϕ +"ϕ. Por fim, em dados como (91) (d) e (91) (e), a ditongação

é implementada, já que o acento frasal, se apenas em "V2, não impede o fenômeno.

(91) a. [ [O sofá]ω ]ϕ [ [usa sempre]ω ]ϕ [ capa ] ϕ, sof[aU
“
]sa

b. [ [O sofá]ω ]ϕ [ [útil]ω ]ϕ [ quebrou ]ϕ, *sof[aU
“
]til

c. [ [O vovô]ω ]ϕ [ [une]ω ]ϕ [ os netos bons ]ϕ, *vov[oU
“
]ne

d. [ [A visita]ω [íntima]ω ]ϕ [ [acabou]ω ]ϕ, visit[aI
“
]ntima

e. [ [O menino]ω ]ϕ [ [ama] ω]ϕ, menin[U
“
a]ma



sândi vocálico externo 470

A partir da discussão tecida até o momento, podemos constatar que a ditongação

é produtiva no pstp, diferindo do pe, mas apresentando comportamento semelhante ao

pb, no que tange à relevância do contexto acentual gatilho para a ditongação. A partir

dos dados (92) de Bisol (1996b), verificamos que a ditongação, no pb, não ocorre se V1

e V2 corresponderem, também, ao acento da frase fonológica como indicado em (91) (a),

exemplo no qual [i] (V1) e [u] (V2) portam o acento de ϕ. Caso contrário, se V2, assim

como V1, equivalem ao acento lexical, porém a segunda vogal não carrega o acento da

frase fonológica, desfazendo a sequência "ϕ +"ϕ, há ditongação no pb, como apresentado

no exemplo (91) (b), cujo acento de ϕ está associado à sílaba <ver>. Finalmente, se

apenas V2 portar o acento da frase fonológica, como indicado em [a] de água em (91) (c),

a ditongação pode ocorrer normalmente. Essas mesmas restrições para implementação da

ditongação, são verificadas no pstp.

(92) Ditongação no pb (BISOL, 1996b)

a. [comi]ϕ [uvas]ϕ, *com[ju]vas

b. [comi]ϕ [uvas verdes]ϕ, com[ju]vas

c. [jogo]ϕ [água]ϕ, jog[wa]gua

O pe, por sua vez, apresenta um comportamento um pouco distinto para o contexto

acentual. A sequência de tônica e átona, por exemplo, tende a desfavorecer o fenômeno na

variedade europeia. Dessa forma, enquanto no pstp e no pb a sequência entre o [u] tônico

e [i] átono em caju estragado é ditongada (caj[uI
“
]stragado), no pe isso não ocorreria

(*caj[uI
“
]stragado).

As condições de produção de ditongação, no pstp, foram estabelecidas, até o mo-

mento, a partir da qualidade vocálica dos segmentos envolvidos e do acento de ω e ϕ como

fatores que possibilitam ou bloqueiam o processo. Em relação ao domínio do fenômeno, a

ditongação foi verificada entre palavras fonológicas (93) (a), dentro e entre frases fonoló-

gicas (93) (b-c) ou dentro de sintagmas entoacionais (93) (d), mas não foi observada entre

ip demarcados por pausa, como indicado em (93) (e).

(93) a. Está [amando]ω [ela]ω, amand[U
“
E]la

b. [O maracujá imenso]ϕ é gostoso, maracuj[aI
“
]menso

c. [O padre]ϕ [ama]ϕ a honestidade, padr[I
“
a]ma

d. [O príncipe opta pelo bem]ip, O príncip[I
“
O]pta
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e. [O maracujá]ip [unido à cajamanga]ip faz bem, maracuj[a][u]nido

Isso fica mais evidente ao avaliarmos a distribuição de frequências e proporção da diton-

gação, nas tabelas em 5.59.

Tabela 5.59: Ditongação no pst e no pp: estruturas prosódicas.

(a) pst

Acento Total Sim Não %dt

ϕ 176 98 78 56
ϕ + ϕ 228 112 116 49
ip 244 192 52 79

(b) pp

Acento Total Sim Não %dt

ϕ 163 110 53 67.5
ϕ + ϕ 211 124 87 59
ip 352 216 136 61

Através dos exemplos em (94), notamos que além de não serem verificados bloqueios

exclusivos da ditongação na fronteira de ϕ, a extensão de tal domínio não determina o

fenômeno. A ditongação é possível entre frases fonológicas não-ramificadas, como (94)

(a), ou mesmo entre frases fonológicas cujo segundo ϕ seja ramificado, como (94) (b)

(AGOSTINHO; BALDUINO, 2016; BALDUINO; AGOSTINHO, a sair). Assim como os

dados de degeminação e elisão, a pausa foi o recurso verificado para estabelecimento da

fronteira de ip das expressões parentéticas analisadas. Em (94), dados como (c) e (d) têm

o sujeito e a estrutura parentética reestruturados em um ip, possibilitando a ditongação

dentro desse domínio.

(94) a. [O menino]ϕ [acabou]ϕ [a lição]ϕ, o menin[U
“
a]cabou

b. [O sofá]ϕ [usava sempre]ϕ [capa]ϕ, o sof[aU
“
]sava

c. [A matabala unida ao safu]ip [faz bem]ip, a matabal[aU
“
]nida

d. [O calulu assim como a banana]ip [estava gostoso]ip, o calul[U
“
a]ssim

A ditongação é identificada, ainda, entre um item funcional (ItemF) e um item lexical,

entre um item lexical e um ItemF e entre dois dois ItemF, como apontado no quadro 99.
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observa os pássaros observ[aU
“
]s pássaros

Lexical + ItemF calulu une as pessoa un[I
“
a]s pessoas

economiza o dinheiro economiz[aU
“
]dinheiro

se assa o peixe s[I
“
a]ssa o peixe

ItemF + Item Lexical izaquente de açúcar d[I
“
a]çúcar

que hoje qu[I
“
o]je

que o menino qu[I
“
u]menino

ItemF + ItemF se o governo s[I
“
u] governo

se a menina s[I
“
a] menina

Quadro 99: Itens funcionais e ditongação - pstp.

Assumindo que alguns itens funcionais que compõem sílabas átonas podem ser in-

terpretados como parte de uma ω, verifica-se que a ditongação ocorre, a exemplo da dege-

minação e de modo contrário à elisão, na fronteira e dentro da palavra fonológica, como

expresso nos dados em (95).

(95) a. [O azeite]ω [de palma]ω, [U
“
a]zeite

b. [Izaquente]ω [de açúcar]ω, d[I
“
a]çúcar

c. [O calulu]ω [une]ω [as pessoas]ω, un[I
“
a]s pessoas

Analisada a relevância dos domínios de ω, ϕ e ip para a ditongação, examinamos os

contextos em que o fenômeno não foi produzido em decorrência de pausa. A pausa, assim

como discutido para os outros processos de sândi vocálico externo, ao desfazer adjacência

entre duas vogais dentro e/ou na fronteira de ω, rompe o contexto de aplicação da regra,

impossibilitando a ditongação, como evidenciado em (96).

(96) a. [A lâmpada]ω \: [ilumina]ω [a noite]ω, *lâmpad[aI
“
]lumina

Do mesmo modo que realizado para a degeminação e para a elisão, as produções de

pausas foram avaliadas em diferentes contextos: (i) dentro de ϕ; (ii) fronteira de ϕ; (iii)

dentro de ip e (iv) fronteira de ip. Para tanto, contrapomos sentenças cuja ditongação

não foi implementada, porém a pausa não foi identificada, com as sentenças em que a não

ocorrência da ditongação decorreu da pausa, de forma independente à estrutura prosódica

envolvida. Os resultados são apresentados nas tabelas em 5.60 e não consideram os dados

que foram produzidos mediante a elisão. Como pode ser observado, a pausa é possível em
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todas as estruturas investigadas, seja esta um domínio mais alto na hierarquia prosódica

ou não.

Tabela 5.60: Bloqueio da ditongação: ocorrências e não ocorrências de pausa nas
estruturas prosódicas - pst e pp.

(a) pst

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 164 52 122 30
ϕ + ϕ 228 88 140 39
ip 377 133 244 32

ip + ip 63 9 54 14

(b) pp

Domínio \: Total Sim Não %pausa

ϕ 163 27 136 17
ϕ + ϕ 211 48 163 23
ip 352 72 280 20.5

ip + ip 62 14 48 23

O acento, a princípio, parece apresentar uma correlação com a produção de pausa

no pst. De fato, a sequência de tônicas ("V1+"V2), que configura um contexto de choque

de acentos, é produzida com uma proporção alta de pausas no pst (46%), porém não

apresenta alta implementação no pp (24%). De outro modo, como pode ser conferido nas

tabelas 5.61, a sequência de tônicas e átonas ("V1+ V2) constituiu o contexto em que a

pausa foi menos empregada em ambas as variedades. Esse fato estaria de acordo com

a proporção de ocorrência do fenômeno, uma vez que, em ambas variedades, esse foi o

contexto em que a ditongação foi mais produtiva (67%) para o pst e (84.5%) para o pp.

Tabela 5.61: Ditongação: pausa e acento lexical - pst e pp.

(a) pst

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 126 43 83 34
"V1+V2 165 34 131 21
V1+"V2 123 59 64 48
"V1+"V2 28 13 15 46

(b) pp

Acento \: Total Sim Não %pausa

V1 + V2 102 27 75 36
"V1+V2 174 23 151 13
V1+"V2 121 31 90 26
"V1+"V2 29 7 22 24

Na tabela 5.62, apresentamos as análises multivariadas dos dados de ditongação.

Para tanto, testamos as seguintes variáveis: qualidade vocálica ([I
“
a], [I

“
O], [I

“
o], [I

“
u], [OI

“
], [oI

“
],

[eI
“
], [aI

“
], [EI

“
], [U

“
a], [U

“
i], [U

“
o], [aU

“
], [EU

“
], [oU

“
]), tonicidade ( V1+V2 , "V1+V2 , V1+V2, "V1+ "V2),

proeminência da frase fonológica (ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] , "ϕ[ω+"ω], ϕ + ϕ, "ϕ + ϕ, ϕ + "ϕ, "ϕ + "ϕ ), fronteira

de frase fonológica (ϕ, ϕ + ϕ), fronteira de sintagma entoacional (ip, ip + ip), sendo as

fronteiras estabelecidas por pausa, variedade (pst, pp), informante (aleatória) e sentença

(aleatória). O modelo selecionou como as variáveis relevantes o Contexto Vocálico (p >

0.001), no qual consideramos os ditongos, e a Proeminência de ϕ (p: 0.02) como relevantes

na implementação do processo. Do mesmo modo que nas análises multivariadas dedicadas
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à degeminação e à elisão, nestas tabelas são reportados a proporção, o tamanho do efeito

e o peso relativo para cada um dos fatores das variáveis em foco. A variedade, mais uma

vez, não foi selecionada como significativa.

Tabela 5.62: Variáveis atuantes na ditongação - pstp.

Variável Fatores Ap./N. % β p.r

Fronteira ip 487/823 59 16.336 .99
de ip ip + ip 0/36 0 -16.336 .001

OI
“

41/46 89 1.422 .81
oI
“

16/23 70 1.355 .795
I
“
a 75/110 68 0.972 .73
eI
“

31/41 76 0.909 .71
U
“
a 68/115 59 0.353 .59

Contexto I
“
O 24/49 49 0.248 .56

Vocálico EU
“

39/50 78 0.236 .56
I
“
o 21/44 48 0.092 .52
aI
“

46/79 58 0.075 .48
I
“
u 40/74 54 -0.102 .475
U
“
i 11/19 58 -0.160 .46

aU
“

45/85 53 -1.008 .27
U
“
o 4/21 19 -1.046 .26

EI
“

6/14 43 -1.312 .21
oU
“

20/89 22 -1.882 .13
"ϕ + ϕ 157/221 71 4.276 .99

ϕ[ω+ω]/ϕ["ω+ω] 147/212 69 3.711 .98
Proeminência ϕ + ϕ 65/132 49 3.298 .96

de "ϕ[ω+"ω] 51/119 43 2.039 .885
ϕ ϕ + "ϕ 67/149 45 1.442 .81

"ϕ + "ϕ 0/26 0 -14.766 .001

(N: 859; Degeminação: 487 = 57%; R2: 0.837; Intercepto: -0.843; Input : 0.301.)

Considerando a variável Contexto vocálico da tabela 5.62, uma grande variação nos

ditongos favorecidos ou não entre as variedades pode ser verificada - fato esperado dado

o número de fatores analisados pelo modelo. Em geral, a ditongação é favorecida em

sequências compostas por [i], como [OI
“
, oI

“
, I
“
a, eI

“
] (P.R: > .70). Os ditongos [U

“
a, I

“
O, EU

“
],

embora tenham um efeito positivo sobre o fenômeno, apresentaram um peso relativo mais

próximo à neutralidade (entre .59 e 56). Por fim, as sequências [aU
“
, U
“
o, EI

“
, oU

“
], a maioria

formada por [u], desfavoreceu a ditongação, tendo um efeito negativo e possuindo um peso

relativo igual ou < .27.
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Ainda em relação à análise multivariada da ditongação, com foco na Proeminência

de ϕ, nota-se um contexto amplo de favorecimento para a ditongação para o pst e o pp,

sendo "ϕ + "ϕ o único contexto que desfavoreceu o fenômeno (logodds: -14.766, P.R: .001) -

resultado já previsto pela análise fonológica que indicou o bloqueio categórico do fenômeno

diante da sequência de proeminências de ϕ. A fronteira de ϕ, enquanto variável individual,

não foi eleita como relevante pelo modelo, porém sua interação com a sequência vocálica

em evidência foi um fator importante (p.> 0.001), como discriminado nos gráficos em 5.36

e 5.37.

Figura 5.36: Cruzamento das variáveis sequência vocálica e domínio de ϕ: ditongos
formados por [I

“
] - pstp.
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Figura 5.37: Cruzamento das variáveis sequência vocálica e domínio de ϕ: ditongos
formados por [U

“
] - pstp.

Como indicado nos gráficos referidos, há alguns contextos nos quais as sequências

analisadas não foram contabilizadas justamente por não fazerem parte da composição do

corpus, como é o caso dos ditongos formados por vogais média-baixas [EU
“
, EI

“
, OI

“
] e por

[U
“
o]. Nos demais casos, verificamos uma oscilação no que tange à produção da ditongação

dentro e na fronteira de ϕ: a depender da sequência vocálica, temos prevalência do sândi

ora dentro de ϕ, ora em sua fronteira ϕ + ϕ, porém, de maneira geral, o fenômeno é

previsto em ambos domínios.

A ditongação configura uma das três possíveis implementações de sândi externo no

pstp. Ao corresponder a um fenômeno pós-lexical, a ditongação é opcional, realizando-se

sob as seguintes condições em (97).

(97)

1. tem como alvo sequências vocálicas em que V1 ou V2 sejam uma vogal alta;

2. produz ditongos crescentes: [I
“
e]; [I

“
E]; [I

“
a]; [I

“
O]; [I

“
o]; [I

“
u]; [U

“
i]; [U

“
e]; [U

“
E]; [U

“
a]; [U

“
O] e

[U
“
o]; e ditongos decrescentes: [eI

“
]; [EI

“
]; [aI

“
]; [OI

“
]; [oI

“
]; [uI

“
]; [eU

“
]; [EU

“
]; [aU

“
]; [OU

“
] e [oU

“
];

3. é bloqueada diante da sequência "ϕ+"ϕ;

4. no contexto acentual "V1V2 a ditongação ocorreu mais vezes que a elisão;

5. ocorre em fronteira de ω, ϕ e dentro de um ip reestruturado;
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6. é produzida dentro de ω: entre um item funcional e uma ω hospedeira; entre ω

hospedeira e um item funcional e entre dois itens funcionais;

7. é produzida dentro de ϕ e de ip;

8. é implementada de modo independente ao acento de ϕ quando, exclusivamente, em

V1 ou em V2;

9. é bloqueada pela pausa que desfaz seu contexto de aplicação;

10. não apresenta perda segmental: a vogal alta, diante do choque de núcleos, é ressila-

bificada como glide em uma ramificação nucleica.
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5.4.3.1 Sândi Vocálico Externo: síntese e comparação

Nesta seção, discutimos os processos de degeminação, elisão e ditongação de forma

conjunta, comparando o pst e o pp. Para tanto, não somente sintetizamos as inferências

realizadas a partir da análise dos dados nas seções anteriores, como também contrastarmos

as macrovariedades em foco de modo a pontuarmos as características de cada uma destas.

Na figura 5.38, apresentamos a distribuição percentual de implementação de cada um

dos fenômenos de sândi investigado para o pst e o pp. Contrastando ambas as variedades,

notamos que a frequência da degeminação, elisão e ditongação, no corpus examinado, são

similares entre o pst e o pp, sendo a ditongação preferida (17% - pst e 20% - pp) à elisão

(13% - pst e 16% - pp) e à degeminação (10% - pst e 11% - pp).

v1#v2

60

dg

10

el

13 dt

17

(a) PST

v1#v2

53

dg

11

el

16
dt

20

(b) PP

Figura 5.38: Distribuição de sândi vocálico externo - pstp.

Considerando os contextos segmentais de implementação do sândi vocálico, a com-

paração inicial dos dados do pst e do pp indica que os processos de degeminação, elisão e

ditongação têm sequências vocálicas diversas como alvo, porém todas coincidem entre as

variedades, como resumido no quadro 100.
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V1/V2 i e E a O o u

i dg dt dt dt/el dt dt/el dt/el
e dg dt/el - - el - dt
E dt - - - - - dt
a dt/el el el dg el el dt/el
O dt - - - - - dt/el
o dt - - - - - dt/el
u dt/el dt/el dt/el dt/el dt/el dt/el dg

Quadro 100: Sândi Vocálico Externo: contextos vocálicos - pstp.

Os fenômenos de sândi ocorrem em diferentes fronteiras prosódicas, sendo verificados

na fronteira de palavra fonológica (ω+ω), frase fonológica (ϕ+ϕ) e dentro de sintagma

entoacional reestruturado (ipReestruturado), como apresentado no quadro 101. A pausa,

utilizada como correlato acústico de demarcação de fronteira de ip, bloqueia os fenômenos

e foi produzida, considerando o algoritmo de formação de ω, ϕ e ip, entre duas palavras

fonológicas e dentro de ϕ; entre ϕ e entre ip.

Contexto dg el dt pausa
ω + (ItemFun + ωH)ω ✓ ✓ ✓ x

(ItemFun + ωH)ω ✓ x ✓ x
(ItemFun + ItemFun)ω x x ✓ x

ϕ ✓ ✓ ✓ ✓
ϕ + ϕ ✓ ✓ ✓ ✓

ip Reestruturado ✓ ✓ ✓ x
ip + ip (pausa) x x x ✓

Quadro 101: Sândi Vocálico Externo e pausa: fronteiras prosódicas - pstp.

O clítico foi considerado como uma palavra funcional sem acento e prosodicamente

dependente, formando, por isso, uma ω com uma palavra hospedeira. Nesses casos, os

processos de sândi externo demonstram um comportamento distinto, pois a elisão não é

produzidas dentro de ω, ao passo que a ditongação e a degeminação são possíveis nesse

contexto. Por fim, com exceção de uma mesma ω, a pausa, além de bloquear os três

processos, é um recurso prosódico observado nas fronteiras de ω, ϕ e ip que será discutido

posteriormente.

O exame do acento lexical de V1 e V2 como proeminência potencial para imple-

mentação ou bloqueio dos fenômenos observados sugeriu que a degeminação, a elisão e a

ditongação apresentam contextos distintos de produção, como indicado no quadro 102.
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Contexto dg el dt
V1 + V2 ✓ ✓ ✓
"V1+V2 ✓ ✓ ✓
V1+"V2 x ✓ ✓
"V1+"V2 x x ✓

Quadro 102: Sândi Vocálico Externo: acento lexical - pstp.

Enquanto a degeminação é bloqueada caso V2 detenha o acento lexical, a elisão é

inibida se essa proeminência for atribuída a V1 e a V2, ao passo que a ditongação ocorre

diante de qualquer sequência acentos lexicais, sendo o fenômeno mais permissivo em relação

ao acento lexical. Contextos similares são observados em relação à proeminência de ϕ, como

indicado no quadro 103.

Contexto dg el dt
ϕ + ϕ ✓ ✓ ✓
ϕ + "ϕ x ✓ ✓
"ϕ + ϕ ✓ ✓ ✓
"ϕ + "ϕ x x x
ϕ [ω+ω] ✓ ✓ ✓
"ϕ [ω+"ω] x ✓ ✓

Quadro 103: Sândi Vocálico Externo: acento de ϕ - pstp.

O pst e o pp apresentam uma proporção de ocorrência dos fenômenos muito simi-

lares. Nos gráficos em 5.39, isso é demonstrado de acordo com a seguinte representação: a

sequência de vogais átonas são referidas como (WW) e a sequência de vogais tônicas como

(SS); SW corresponde aos dados em que V1 era tônica, ao passo que WS aos casos em que

V2 portava a proeminência lexical.
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SS WW SW WS
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67

36
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(a) pst

SS WW SW WS
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86

16

30

86
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0
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(b) pp

Figura 5.39: Distribuição de sândi vocálico externo: tonicidade lexical - pstp.

Apresentada a proporção dos fenômenos de sândi em relação à tonicidade de ω,

avaliamos, também, a distribuição dos dados tendo em vista a proeminência de ϕ. Nos

gráficos em 5.40, expomos a proporção de cada um dos fenômenos examinados considerando

a proeminência da frase fonológica quando o encontro vocálico ocorria na fronteira de frase

fonológica.
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Figura 5.40: Distribuição de sândi vocálico externo: fronteira e proeminência da
frase fonológica - pstp.

Os gráficos em 5.40 permitem a visualização da distribuição dos dados produzidos

na fronteira de ϕ. As proporções de ocorrência dos fenômenos, em geral, são similares no

pst e no pp. No entanto, notamos que, percentualmente, o pst favoreceu mais a elisão

em casos em que V1 portava o acento de ϕ: 37% pst e 15% pp. Para a degeminação,

observamos o contrário: no pp (60%) há mais ocorrências do processo em "ϕ + ϕ do que

no pst (45%).
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A maior ocorrência de ditongação em contextos em que V1 e/ou V2 portam proemi-

nência lexical e/ou frasal, assim como o alto índice de degeminação e elisão em sequências

átonas, sugere que o acento pode inibir apagamentos, pois a ditongação é uma estraté-

gia de reparo do hiato com manutenção segmental. A degeminação e a elisão, de outro

modo, não somente reparam hiatos, como desfazem ditongos, sendo, em geral, processos

desfavorecidos diante de segmentos acentuados. De qualquer forma, avaliando a elisão e a

degeminação, ambos como processos de apagamento vocálico, notamos que, nos fenômenos

e nas duas macrovariedades, se excluirmos os casos nos quais nenhuma das vogais porta

a proeminência, o contexto acentual mais propício para sua implementação é quando o

acento (lexical ou frasal) recai sobre V1, sendo, por consequência, essa vogal protegida do

apagamento. A ditongação, por sua vez, ocorre de maneira produtiva se V1 ou V2 recebe

alguma proeminência, especialmente a lexical (cf. gráfico 5.39).

A princípio, foi observado que similarmente ao pb e ao pe, o acento desempenha um

papel relevante na manutenção segmental nos encontros vocálicos em fronteira de palavra

no pstp, seja por evitar o apagamento do segmento, seja por impedir sua glidização. Ade-

mais, nos casos em que há apagamento vocálico de uma das vogais em contexto acentuado,

é comum a manutenção de "V1 protegida pelo acento. Diversamente, no lung’Ie, língua

em contato com o pp, a manutenção da proeminência acústica no início das palavras é

mais importante, uma vez que, diante de sequências como "V1 + V2, a vogal apagada é

"V1 (AGOSTINHO; ARAUJO; FREITAS, 2012; AGOSTINHO, 2019).

Somando-se a isso, não há diferenças proporcionalmente expressivas entre as disso-

luções do hiato possíveis, sejam por apagamento (el e dg, 23% pst e 26% pp), sejam

por ditongação (17% pst e 20% pp). Esse resultado é uma característica inerente ao pst

e ao pp, na medida em que as variedades de stp diferem do lung’Ie, língua cuja elisão e

degeminação são processos mais recorrentes (AGOSTINHO, 2019), além de distinguirem-

se, também, do pb e do pe, já que essas variedades são mais suscetíveis à ditongação

(TENANI, 2007).

Em ambas as variedades, chama atenção, ademais, o fato de a elisão e a ditongação

serem implementadas diante de uma V2 que carrega o acento de ϕ, ao contrário do pb

(TENANI, 2002). Analisando a degeminação no pp, Balduino e Agostinho (a sair) pon-

tuam que, semelhantemente ao pb, o pp desfavorece a degeminação em contextos em que

V2 recebe o acento de frase fonológica, no entanto, distintamente dessa variedade, o pp

parece ser, à primeira vista, mais permissivo, visto que o bloqueio não é categórico em
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todos os domínios como na variedade brasileira. Nos dados analisados nesta tese, embora

a degeminação não tenha sido observada diante de uma V2 portadora do acento lexical ou

do acento de ϕ, a elisão e a ditongação apresentaram um contexto mais amplo de imple-

mentação do sândi. A esse respeito, verificamos que, no lung’Ie, como demonstrado por

Agostinho (2019), V2 tônica apenas bloqueia o sândi vocálico em fronteira de ip. Logo,

não descartamos a possibilidade de o contato com esta língua autóctone exercer alguma

influência no contexto de implementação dos fenômenos no pp. Porém, é preciso lembrar

que, nos casos de elisão, a implementação dos fenômenos diante de uma V2 tônica pode

estar relacionada ao apagamento lexical de V1 átona, como discutido no capitulo 4.3. Já

para os dados de ditongação, de outro modo, esse pode ser um indício de que o encontro

de acentos de ϕ seja mais relevante para implementação ou não desse fenômeno.

Nos dados produzidos dentro da fronteira de ϕ, como discriminado nos gráficos em

5.41, o pp ditongou 58% dos dados quando V2 portava o acento lexical e frasal. O pst, por

seu turno, ditongou 31% das sentenças analisadas nesse contexto - ainda que, assim como

no pp, a ocorrência de ditongação seja maior em relação à elisão quando há coincidência

entre os acentos dentro de frase fonológica.
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Figura 5.41: Distribuição de sândi vocálico externo: frase fonológica - pstp.

Até o momento, apesar de o pst e o pp terem o mesmo comportamento fonológico

em relação ao sândi, algumas diferenças gerais e pontuais para as interações de variáveis

previsoras linguísticas selecionadas foram apontadas, como é o caso da própria distribuição

dos dados que, em alguns casos, não é a mesma para as variedades. Ademais, como

discutido nas seções 5.4.1, o modelo apontou um favorecimento da degeminação pelo pp

em relação ao pst, porém, para a elisão e ditongação, como referido nas seções 5.4.2 e

5.4.3, não identificamos uma mudança significativa.

A degeminação, a elisão e a ditongação são, em suma, processos caracterizados pela

ressilabificação de vogais em fronteira de palavra, sendo tal reorganização silábica concre-

tizada através do apagamento, para a degeminação e para a elisão, ou da glidização de

um dos segmentos envolvidos, para a ditongação. Esses fenômenos têm a ω como domínio

mínimo de implementação, sendo a proeminência de ω e ϕ fatores que, em conjunto com

a pausa, podem impedir a concretização do sândi.

Contrastando o pst e o pp com o pb e o pe, notamos algumas semelhanças e di-

ferenças. Em relação ao contexto segmental de implementação do sândi, a elisão é mais

abrangente no pst e no pb, ocorrendo diante de V1 dorsais e coronais, sendo percentual-

mente mais frequente quando uma das vogais eram [coronal]. No pe, a elisão é verificada,

de outro modo, em um contexto segmental cuja V1 é posterior. A esse respeito, Paulino

(2016) e Paulino e Frota (2016), ao tratar desse fenômeno no pe, preferem o termo Back

Vowel Deletion (apagamento da vogal recuada, em português) à elisão.
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No que tange ao contexto acentual, notamos que, assim como o pb e o pe, os pro-

cessos de sândi são favorecidos diante de vogais átonas que não portam proeminência de

ω e/ou de ϕ. Todavia, analisando sentenças nas quais o acento desses domínios não eram

coincidentes, notamos que a proeminência de ϕ se mostrou mais relevante para a degemi-

nação e a ditongação – de modo similar ao pb (ABAURRE, 1996; TENANI, 2002). Já

para a elisão, a proeminência de ϕ não foi capaz de explanar o fenômeno no pst e no

pp, sendo mais relevante, nos dados analisados, o acento de ω. O corpus analisado neste

estudo, em consonância com o trabalho de Bisol (1992) e Tenani (2002) para o pb e a de

Frota (2000) e Paulino (2016) para o pe, apontam o acento e as fronteiras prosódicas como

fatores importantes na formação de contextos bloqueadores do sândi vocálico externo no

pst e no pp. Esses contextos são apresentados, em contraste com as variedades europeia

(FROTA, 2000; PAULINO, 2016) e brasileira (TENANI, 2002), no quadro 104.

pb pstp pe

dg é bloqueada se V2 é "ϕ dg é bloqueada se V1/V2 é "ω

el se V1 é [anterior]/[posterior] el se V1 é [posterior]

el é bloqueada se V2 é "ϕ el é bloqueada se V1V2 "ω + "ω el é bloqueada se V2 é "ϕ

el é bloqueada se V1 é "ω / "ϕ el ocorre se V1 é "ω / "ϕ

dt se V1 é "ω dt é bloqueada se V1 é "ω

dt é bloqueada diante de "ϕ + "ϕ

Há dg, el e dt em todas as fronteiras dg, el e dt são bloqueados na fronteira de ip demarcada por pausa

dg, el e dt ocorrem dentro e na fronteira de ϕ

Alta proporção de dg, el e dt em sequências de átonas

A pausa desfaz o contexto de sândi

Quadro 104: Sândi no pstp, pb (TENANI, 2002) e pe (FROTA, 2000; PAULINO,
2016).

Assim como apontado por Tenani (2002) para o pb, a análise dos dados do pstp

indica que, nessa variedade, o efeito de direcionalidade esquerda/direita do fenômeno é

visto somente na degeminação, contexto em que apenas o acento mais à direita do domínio

de ϕ impede a degeminação. No pe, isso também é esperado para a elisão e para a

ditongação, ao passo que, para o pstp, somente a sequência de acentos bloquearam esses

fenômenos: V1V2 "ω + "ω e V1V2 "ϕ + "ϕ (el) e "ϕ + "ϕ (dt). Por fim, em relação à

fronteira de ip de estruturas parentéticas, nenhum dos fenômenos foi observado, posto que
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a fronteira de ip, nos dados, foi delimitada, sobretudo, a partir de pausa, recurso que desfaz

o contexto de sândi.

As sentenças que continham estruturas parentéticas foram analisadas de acordo com

os locais de inserção de pausa e, consequentemente, de demarcação de fronteira de ip.

Nas tabelas (a) e (b) em 5.63, delimitamos a distribuição das pausas - ou não ocorrências

de pausa - antes e/ou depois da parentética: ip1 (antes da parentética); ip2 (depois da

parentética); Parentética (marcação de parentética com pausas); ip (dentro de ip).

Tabela 5.63: Estruturas Parentéticas: delimitações com pausa e reestruturações.

(a) pst

Tipo de ip Ap/N. %
ip 99/261 38

Parentética 46/209 22
ip1 13/209 6
ip2 51/209 24

(b) pp

Tipo de ip Ap/N. %
ip 124/231 54

Parentética 35/231 15
ip1 30/231 13
ip2 42/231 18

No pst e no pp, a pausa foi um recurso utilizado para demarcação das estruturas

parentéticas, indicando que estas podem constituir um sintagma entoacional independente

dos elementos à esquerda e à direita da parentética. Considerando, exclusivamente, a

pausa como correlato acústico de fronteira de ip, a parentética pode, ainda, ser produzida

mais à esquerda como um ip1, à direita como ip2, ou mesmo ser incorporada em um único

ip, como indicado em (98). Tais organizações estabelecidas pelas pausas são indícios de

possíveis restruturações de ip, o que não podemos comprovar, já que outros correlatos

acústicos de fronteira de ip não foram avaliados.

(98) a. [A matabala apesar de verde é gostosa]ip

b. [A matabala]ip [apesar de verde]ip [é gostosa]ip, *matabal[a]pesar de verde

c. [A matabala apesar de verde]ip1 [é gostosa]ip2, matabal[a]pesar de verde

d. [A matabala]ip1 [apesar de verde é gostosa]ip2, matabal[a]pesar de verde

O exame dos dados das tabelas em 5.63 suscita algumas indagações e apontamentos

preliminares e hipotéticos em relação ao fraseamento das parentéticas em um ip indepen-

dente do restante do enunciado no pstp. Em primeiro lugar, é observado que nem sempre

há pausas delimitando o ip da parentética, sugerindo que, nesse caso, as informações sin-

tática e semântica podem não ser acompanhadas, necessariamente, por um fraseamento

próprio/default delimitado pela pausa. Além disso, os dados em 5.63 trazem indícios de
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que, no pstp, pode haver reestruturação da parentética ao primeiro ou ao segundo ip,

hipótese que pode estar relacionada ao tamanho dos ips circundantes e precisa ser com-

provada em estudos futuros mediante a análise de outros correlatos acústicos do sintagma

entoacional. Quer a distribuição das parentéticas em um ip como em (98) (a), quer sua

distribuição em ip1, em (98) (c), ou ip2, em (98) (d), delimitadas por pausa, trazem pistas,

ainda, de que os resultados prosódicos observados nesta tese não podem ser explanados to-

talmente pela sintaxe, dado que o comportamento entoacional das parentéticas, no pstp,

não reflete, obrigatoriamente, o comportamento sintático e semântico independente da

estrutura parentética (DEHÉ, 2009).

A esse respeito, estudos como Barros (2009) e Paixão e Serra (2018) se dedicam a

analisar o emprego da pausa, entre outros eventos e pistas entoacionais, para demarcação

das fronteiras de ip de estruturas parentéticas. Para o pe, Barros (2009) indica que a pausa

é mais frequente na primeira fronteira delimitadora da parentética, isto é ip1. O pb, de

modo distinto e como discutido por Paixão e Serra (2018), apresenta proporções de pausa

similares na primeira (ip1) e na segunda (ip2) fronteiras que circundam a parentética,

porém, a segunda fronteira é um pouco mais demarcada por pausa do que a primeira na

variedade de pb falada no Rio de Janeiro: ip1 34.8% e ip2 39.4% (PAIXÃO; SERRA, 2018,

p. 123).

Nas macrovariedades de stp, como demonstrado nas tabelas em 5.63, analisando

os contextos de pausa para delimitação de ip, a diferença também foi sutil para o pp.

Considerando os casos que apresentaram “reestruturações” hipotéticas na primeira ou na

segunda fronteira da estrutura entoacional, o ip2 foi o local de maior proporção de pausas

(18%). Para o pst, essa diferença é mais evidente, porquanto a pausa foi inserida na

segunda fronteira em 24% dos dados analisados, ao passo que em apenas 6% das ocorrências

esse recurso foi usado em ip1.

Como o objetivo desta tese não é examinar a prosódia das estruturas parentéticas

no pst e no pp, não aprofundaremos a análise dessas sentenças, visto que isso exigiria

o exame de outras pistas acústicas como demarcação de tons de fronteira e alongamento

silábico, assim como um controle segmental mais rígido. Nos limitaremos, então, a esses

apontamentos e à análise da pausa no primeiro ip, locus do sândi. Para tanto, avaliamos

a frequência da inserção de pausa, nesse domínio, em relação à tonicidade, de modo a

observarmos a distribuição geral dos dados e se a pausa pode constituir um fator potencial

e hipotético, dentre outros, para solucionar a dissolução de choque de acentos. Para
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isso, analisamos todas as ocorrências de pausa, sejam estas provenientes de estruturas

parentéticas ou não, avaliando se a tonicidade poderia ser significante para inserção da

pausa após o primeiro ip. Os resultados são reportados nas tabelas 5.64.

Tabela 5.64: Pausas - pst e pp.

(a) pst

Tonicidade
Ap./N. %

"V1+"V2 70/124 56.5
V1 + "V2 62/212 29
"V1+ V2 98/589 17
V1+ V2 72/497 14,5

(b) PP

Tonicidade
Ap./N. %

"V1+ "V2 46/118 39
V1+"V2 88/320 27.5
"V1+V2 64/492 13
V1+ V2 56/428 13

A distribuição dos dados relativos à tonicidade indicam que a sequência de tônicas,

percentualmente em relação às outras sequências de acentos lexicais, favoreceu a ocorrência

de pausa em ambas as macrovariedades: 56.5% (pst) e 39% (pp). Esse fato pode estar

relacionado à distância dos acentos lexicais, uma vez que a sequência de átonas foi o fator

que mais desfavoreceu a inserção de pausa. A pausa pode ser, assim, uma possível solução

para o choque de acentos nessas variedades.

Outro fator não analisado, porém que pode nos trazer pistas a respeito da pausa, diz

respeito à distância entre os acentos, já que as sequências V1+"V2 e "V1+V2 comportam-se

de modos distintos, sendo a pausa desfavorecida apenas por V1+"V2 em ambas as macro

variedades de stp. Nos dados cujo sândi foi bloqueado pela pausa, a distância entre os

acentos das sequências V1+"V2 e "V1+V2 variou. As sequências V1+"V2 são formadas, em

geral, por estruturas "σσ"σ, e, menos frequentemente, "σσσ"σ, havendo, no máximo, duas

sílabas de distância entre os acentos. Em sequências "V1+V2, as estruturas mais frequentes

foram "σσσ"σ e "σσσσ"σ, com duas ou três sílabas de distância, ainda que "σσ"σ, com uma

sílaba, também tenha ocorrido. É possível, portanto, que a distância entre os acentos

possa explicar os resultados distintos de V1+"V2 e "V1+V2. Esse fato deve, futuramente,

ser testado, considerando, além disso, a associação de tons e a possibilidade de retração

de acento (TENANI, 2002; FERNANDES-SVARTMAN, 2007; GRAVINA-FERNANDES-

SVARTMAN,2013).
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5.5 Síntese do Capítulo

Este capítulo destinou-se ao exame de alguns processos fonológicos no pst e no pp: o

alçamento de vogais átonas, a harmonia vocálica em sílabas pretônicas, a nasalidade tauto

e heterossilábica, a variação de líquidas em coda - abarcando fenômenos como apagamento

e posteriorização de /r/ e vocalização, velarização e apagamento de /l/ -, e, por fim, os

processos de sândi vocálico externo: degeminação, elisão e ditongação. Esses processos

fonológicos equivalem às modificações sistemáticas sofridas por determinados segmentos

no sistema fonológico do pst e do pp. A seguir, apresentamos quadros que sintetizam os

processos investigados, apresentando gatilho, alvo, domínio e exemplos.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Palavra - [iS."pER.tU]
— e, o, a i, u, 5, @ [su."fa]

Sílabas I, U ["ka.z5]
Átonas ["l5̃.p@.da]

Quadro 105: Alçamento: síntese.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Palavra -
E, O, a e, o E, O [ES."pER.tU]

Sílabas [sO."fa]
Pretônicas

Quadro 106: Harmonia Vocálica: síntese.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Palavra - [bõ."bõ]
Todas ["k5̃.tU]

/N/ i, e, a, o, u as ı̃, ẽ, 5̃, õ, ũ ["lẽ.tU]
Sílabas ["t̃ı.t5]

["Zũ.tU]

Quadro 107: Nasalidade Vocálica Tautossilábica: síntese.
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Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Palavra - ["k5̃.nU]
Sílabas com ["pẽ.n5]

/m, n/ i, e, a, o, u proeminência: ı̃, ẽ, 5̃, õ, ũ ["zõ.n5]
tônica e/ou [n5̃.mo."Ra.dU]

com acento secundário [k5̃.ma."Ra.d5]

Quadro 108: Nasalidade Vocálica Heterossilábica: síntese.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Apagamento ["ba.kU]
Palavra - Posteriorização - ["pEK.tU]

— /r/ [x, G, h, H, ö, K] ["fOh.tI]
coda Lambdacismo - [ë] [a.maë."ga]

Vocalização - [w] [new."vO.z5]
Metátese [tRe."mo.me.tU]

Quadro 109: Variação do rótico em coda: síntese.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Apagamento ["fi.mI]
/l/ Palavra - Velarização - [ë] ["saë]

coda Vocalização - [w] ["saw]
Rotacismo - [R, K] ["boR.sU]

Quadro 110: Variação da lateral em coda: síntese.

Gatilho Alvo Domínio Resultado Exemplo

Encontro Fronteira de V matabal[a]marela
Vocálico em VV ω e VG maquequ[eI

“
]igual

Fronteiras ϕ GV padr[I
“
u]sa

Quadro 111: Sândi Vocálico: síntese.



Capítulo 6

Processos em análise: aspectos
gerais e discussão de uma norma
linguística de São Tomé e
Príncipe

Este capítulo propõe uma discussão sobre o estabelecimento de um norma pró-

pria de São Tomé e Príncipe, partindo de uma reflexão dos resultados encontrados.

Para tanto, consideramos, primeiramente, os processos em conjunto, e não apenas

individualmente como no capítulo 5, de modo a debatermos a integração destes ao

sistema fonológico do pstp de forma global e não somente fragmentada.

Os fenômenos fonológicos são operações mentais que podem ser implementa-

das de diversas formas e em diferentes contextos. Desse modo, processos fonológicos

como os examinados ao longo do capítulo 5, além de trazerem pistas sobre como

ocorre a mudança linguística nas macrovariedades de stp, são evidências acerca

das regras sonoras que regem a combinação de segmentos em uma língua natural,

sendo, portanto, fundamentais para a descrição sonora do pstp. Podemos dividir os

fenômenos analisados em: processos vocálicos; consonantais e sândi vocálico, esses

dois últimos envolvendo alteração de template silábico. A implementação de cada

um deles traz impactos sobre o sistema como um todo e, por isso, é importante que

sejam discutidos, também, de forma ampla, tendo o sistema fonológico do pstp em

foco. Ponderamos, assim, sobre os efeitos dos processos vocálicos, consonantais e

do sândi vocálico no sistema do pstp, abarcando as implicações de tais fenômenos

em domínios suprassegmentais, como em relação ao acento. Além disso, discutimos,

491
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também, a constituição da sílaba frente a diferentes padrões silábicos emergentes de

fenômenos distintos e fazemos algumas considerações acerca do contato linguístico.

Por fim, com base nos aspectos gerais dos processos em análise, ressaltamos a rele-

vância de estabelecermos uma norma própria à língua portuguesa e suas variedades

de stp.

Isso posto, este capítulo está organizado do seguinte modo: na seção 6.1 sin-

tetizamos e relacionamos os principais resultados para os processos vocálicos, ao

passo que na seção 6.2, sumarizamos e reunimos os principais resultados dos pro-

cessos consonantais e do sândi vocálico. Na seção 6.3 discorremos sobre os impactos

da implementação dos processos examinados no português de São Tomé e Prín-

cipe, retomando algumas questões levantadas relativas ao contato linguístico. Já

na seção 6.4, apresentamos um quadro que resume as principais diferenças fonéticas

que distinguem o pst e o pp. Por fim, em 6.5, discutimos como os aspectos fono-

lógicos analisados nesta tese apontam para a consolidação de uma norma própria

santomense e para a urgência de seu reconhecimento.

6.1 Processos Vocálicos

Processos como alçamento, harmonia e nasalização, por terem como alvo seg-

mentos vocálicos, são compreendidos como fenômenos vocálicos. Além do mais, no

caso desses três fenômenos, não temos ressilabificação do segmento alvo: a vogal

alvo do alçamento, da harmonia, ou mesmo da nasalização, mantém a sua estru-

tura silábica a despeito da transformação segmental observada, permanecendo como

segmento licenciado no núcleo silábico.

Se, por um lado, a estrutura silábica, de maneira geral, não é drasticamente

modificada pela implementação desses fenômenos, aspectos suprassegmentais, como

o acento, parecem fundamentais para o engatilhamento dos processos vocálicos in-

vestigados. O alçamento, por exemplo, é um fenômeno que age sobre posições

fonológicas não privilegiadas, isto é, que não portam proeminência fonética e/ou

psicolinguística que configurem informações relevantes para armazenamento lexical
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(BECKMAN, 1998). Diante desse fato, bem como considerando que outros proces-

sos de lenição, como o ensurdecimento vocálico, podem atuar em tal posição silábica,

consideramos que os segmentos vocálicos que não portam o acento lexical são redu-

zidos de modo a maximizar os contrastes de proeminência dentro da palavra e, como

consequência, maximizam, outrossim, o contraste de altura entre os segmentos em

sílaba tônica e átona (cf. CROSSWHITE, 2004; NEVINS, 2012).

Distintamente do alçamento, a harmonia vocálica opta pelo compartilhamento

da especificação do traço de altura entre vogais tônicas e pretônicas apesar de a pre-

servação da proeminência prosódica e fonética entre sílabas fortes e fracas se tornar

menos evidente - exceto em casos cujo abaixamento atinge somente sílabas que por-

tam o acento secundário. A harmonia vocálica e o alçamento, no pst e no pp, além

de fenômenos distintos, co-ocorrem, pois ambos são identificados em sílabas pretô-

nicas e, por vezes, diante do mesmo contexto segmental - além de serem produzidos

por um mesmo falante. Tal co-ocorrência, além de indicar diferentes soluções para

a demarcação de proeminências no pst e no pp, pode transparecer a convivência de

subsistemas fonológicos dentro de uma mesma comunidade linguística. Desse modo,

notamos ora uma aproximação do pstp com o pe, variedade que privilegia o alça-

mento vocálico, ora uma afinidade com as línguas autóctones e outras variedades

do português, como alguns dialetos do pb, que não correspondem à norma em stp.

Já em relação à nasalidade, notamos que esse fenômeno tem o acento como

um fator relevante: além de o acento lexical distinguir a nasalização tauto e heteros-

silábica, o acento secundário possibilita a ocorrência de nasalidade heterossilábica

em sílabas pretônicas. Ademais, apesar de não ser observada alteração silábica na

vogal alvo, distintamente dos demais processos, a nasalização tautossilábica pode

culminar na modificação silábica, visto que a coda nasal pode ser mantida ou elidida.

Nesses casos, a estrutura CVC passa a ser realizada como CV, como observado nos

fenômenos que atingem as líquidas no pstp.

Ainda sobre a relação entre os fenômenos vocálicos e a possibilidade de rees-

truturação silábica é preciso mencionar que, mesmo que o processo de alçamento não

promova, diretamente, alteração de template como uma consequência do fenômeno

no sistema, ele pode alimentar o ensurdecimento vocálico nas macrovariedades de
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stp - que por sua vez pode culminar, ainda, no apagamento segmental. No pst e no

pp, tanto o ensurdecimento quanto o apagamento têm como alvo os mesmos segmen-

tos e domínios, isto é, vogais altas com consoantes surdas adjacentes produzidas em

sílabas átonas. Assumimos, desse modo, que ambos os processos são co-ocorrentes e

apontam para a alteração da estrutura silábica pelo enfraquecimento de uma vogal

que ocupa uma sílaba átona: quer pretônica, postônica medial ou átona final. O

apagamento de [i] ou [u] resulta na alteração de sílabas simples, como VC ou CV,

em sílabas complexas: CCV, CCCVC, CCVC, CCCV, VCC, CVC, CVVC e CVCC.

Tais templates demonstram combinações segmentais que, quase sempre, contêm

uma sibilante [S, s, z] ou um segmento surdo em sua constituição.

6.2 Processos Consonantais e Sândi Vocálico

Os fenômenos de variação de líquidas em coda - apagamento e posterioriza-

ção de /r/ e vocalização, velarização e apagamento de /l/, bem como os processos

de sândi vocálico externo, degeminação, elisão e ditongação, acarretam alteração

da constituição silábica, culminando, obrigatoriamente, em um novo template. No

quadro 112, focamos nos casos em que a variação de líquidas em coda promoveu a

alteração de uma estrutura CVC ou VC em CV ou VG.

Palavra Template Original Template após Apagamento

Barco ["baR.kU] ∼ ["ba.kU] CVC CV
Salgada [saë."ga.d5] ∼ [sa."ga.d5] CVC CV
Alface [aë."fa.sI] ∼ [aw."fa.sI] VC VG

Quadro 112: Variação de líquidas em coda com reestruturação silábica: templates
silábicos resultantes de processos como apagamento e vocalização.

No quadro 112, indicamos as alterações de templates silábicos promovidas

pelos apagamentos e pela vocalização consonantais no pstp. Concentrando-nos nos

apagamentos, contemplamos, como resultado da implementação de tal fenômeno,

uma sílaba CV, o que poderia ser indício de que a variedade de stp apresenta

processos de privilegiam esse tipo de estrutura em detrimento às sílabas CVC. Essa

hipótese, a princípio, adquire robustez diante de dados de vocalização, uma vez

que a transformação de sílabas (C)VC em (C)VG reforça uma tendência de sílaba
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aberta no pstp, pois nessa variedade as consoantes líquidas, em especial /l/, podem

adquirir articulações vocálicas quando ocupam a coda.

Ao analisarmos as frequências de apagamentos das líquidas, verifica-se que

/r/ foi apagado em 46% dos dados e /l/ em 36.5%. Tais processos são acompa-

nhados, ainda, por outros fenômenos de lenição que enfraquecem a coda, como a

posteriorização de /r/ (61%) e a vocalização de /l/ (18%), fenômenos que sugerem

a instabilidade dos segmentos em coda. Embora não tenhamos quantificado os pro-

cessos que atingem a fricativa em coda, Balduino, Vieira e Freitas (2020) apontam

que /S/ foi apagada em 14% dos dados investigados pelas autoras, o que demons-

tra ser tal segmento menos elidido em relação às líquidas, porém ainda passível de

apagamentos.

Em relação à /N/, identificamos seu apagamento, especialmente perante seg-

mentos fricativos, mas não exclusivamente, porém não quantificamos tal processo.

Ademais, o apagamento da coda nasal parece estar em um estágio mais avançado

em relação ao apagamento das demais codas na variedade de stp. Isso ocorre por-

que a nasal em coda final, embora possa ser manifestada como um murmúrio nasal

(BALDUINO, 2018), nunca promove ressilabificação como as demais consoantes em

coda como em: mi[lo]itocentos vs *bombo[no]tel. Ademais, semelhantemente ao

caso do apagamento e da vocalização, a nasalização tautossilábica é um fenômeno

que pode promover a alteração de um template CVC em CV ou CṼ. Sendo as-

sim, corroborando os resultados anteriores, a análise conjunta de tais fenômenos,

somada à distribuição percentual de apagamentos e processos de lenição em coda

justificariam uma tendência estrutural de sílabas abertas no pstp — questão que,

em estudos ulteriores a este, deve ser examinada quantitativamente.

Para o pb, as sílabas CV também parecem ser uma tendência, questão avaliada

por Cristófaro-Silva (2016). Conforme a autora, as sílabas abertas são um padrão

robusto e uma predisposição estrutural nesta variedade e, para confirmar sua hipó-

tese, Cristófaro-Silva (2016) analisa fenômenos como a nasalização, a vocalização

de lateral, a lenição de róticos e a epêntese, argumentando que estes: (i) refletem a

evolução da fonologia do pb; (ii) fomentam sílabas abertas a partir de sílabas fecha-

das e (iii) retratam a interação entre diversas partes de um sistema complexo. Com
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base nos Sistemas Adaptativos Complexos (SACs), Cristófaro-Silva (2016) defende,

ainda, um paradoxo em relação às estruturas silábicas, pois ao mesmo tempo que

os processos em evidência refletem uma trajetória do pb em que sílabas fechadas

se adaptam em sílabas abertas CV/CG, a sibilante em final de sílaba tende a não

ser cancelada. Esse resultado, a princípio, é similar ao observado nesta tese e por

Balduino, Vieira e Freitas (2020), uma vez que as fricativas, em coda, não somente

foram menos apagadas em relação às líquidas, como também foram recorrentes na

formação de estruturas complexas (cf. seção 4.3.5).

Para dar conta desse “paradoxo”, Cristófaro-Silva (2016) se vale da propriedade

de não-equilíbrio dos sistemas complexos. Nessa perspectiva, a manutenção da

sibilante em coda, bem como a emergência de padrões silábicos complexos seria

uma estratégia do sistema para:

[...] prevenir o estado de equilíbrio indesejável com um único padrão

silábico em que todas as sílabas seriam abertas. A sibilante pode ser

compreendida, então, como sendo o atrator para a emergência de síla-

bas complexas, e espera-se que os padrões silábicos emergentes tenham

uma sibilante. Ou seja, o sistema de tipologia silábica do pb se auto-

organizará refletindo a adaptação para um novo espaço fase das sílabas

que é motivado pelo atrator que fomenta sílabas complexas com uma

sibilante no pb. (CRISTÓFARO-SILVA, 2016, p. 223)

Desse modo, a autora reafirma que as sílabas abertas são um padrão robusto no

pb, entretanto, o conflito entre sílabas abertas e fechadas levou à manutenção da

sibilante na coda e à emergência de novos padrões silábicos em alguns dialetos desta

variedade, demarcando, assim, uma estratégia do sistema em evitar um estado de

equilíbrio – visto que a variação e a dinamicidade é uma característica fundamental

da proposta dos SACs. Logo, a língua, por ser um sistema dinâmico, se adaptaria

às inovações, promovendo padrões emergentes que interagem entre si e resultam na

natureza complexa do conhecimento gramatical. Embora não componha nosso obje-

tivo adentrar, em mais profundidade, a perspectiva teórica dos SACs, ressaltamos a

relevância de investigações futuras, dos processos aqui avaliados para o pstp, dentro
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de um quadro teórico que comporte a variação e a natureza complexa e dinâmica da

língua — a tipologia silábica do pstp é variável, sendo que tal diversidade, muitas

vezes, não é explicada pelos princípios estáticos de silabificação.

Ainda em relação à fricativa, é importante ressaltar que tanto no pstp, quanto

no pb, /S/ é o segmento em coda que, em geral, é preservado, sendo sua ressila-

bificação responsável por parte de novos clusters identificados em onset no pstp

(cf. seção 4.3.5). Sabendo que a fricativa em coda pode comportar, também, a

marca morfofonológica de plural, pode-se indagar que, talvez, esse seja um fator

que colabore com sua manutenção em relação às demais consoantes em coda. A

esse respeito, Balduino, Vieira e Freitas (2020) demonstram que a função morfoló-

gica de /S/ não somente é uma variável relevante para o apagamento, como este é

favorecido quando a fricativa denota plural (P.R. 0.65), o que não justificaria, assim,

a manutenção de tal segmento em relação à /r, l/. Assim, a marca de plural não

é relevante para explicar a distinção de apagamentos entre líquidas e a fricativa.

Focando, no entanto, na sonoridade dos segmentos da coda, ao compararmos /S/ e

/r, l, N/, notamos que aquela, diferentemente destas, é a única obstruinte. Dessa

forma, é provável que a diferença de sonoridade entre a obstruinte /S/ e as soantes

/r, l, N/ possa atuar como fator que contribua com a manutenção de /S/ frente às

demais codas, especialmente as líquidas.

Tipologicamente há assimetrias entre a distribuição de onsets e codas, sendo a

sílaba CV predominante em línguas que comportam diferentes estruturas, além de

haver mais línguas sem coda do que sem onsets (ZEC, 2007; EASTERDAY, 2019).

No pstp, por exemplo, uma língua que comporta coda, os segmentos licenciados

nesse constituinte correspondem apenas a um subconjunto dos segmentos em onset,

posição, em geral, mais permissiva. Comportamento semelhante é observado em

relação aos encontros consonantais do pstp, os quais, com exceção de itens como

transformar, em que temos uma sequência /NS/ em coda (desfeita foneticamente

pelo o apagamento de /N/ após nasalização vocálica), ocorre sobretudo em posição

de onset: /pr, pl, br, bl, kr, kl, gr, gl, dr/. Por fim, em línguas que possuem clusters

tautossilábicos em onset e em coda, as estruturas mais complexas são licenciadas, em
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geral, no onset que, por sua vez, tende a comportar um número maior de sequências

consonantais (EASTERDAY, 2019).1

Diferentes análises visam explicar restrições fonotáticas como a assimetria em

relação à distribuição de onsets e codas nas sílabas. A esse respeito, Content, Kearns

e Frauenfelder (2002), em um estudo de processamento linguístico, demonstraram

que onsets são identificados mais facilmente do que as codas e que, além disso,

correspondem a um ponto de referência para segmentação silábica e acesso lexical.

Kawasaki (1992) indica, também, que as sequências CV são acusticamente mais dis-

tintas umas das outras e, portanto, possuem um contraste sonoro maior em relação

a outros templates, como o VC, por exemplo. Dessa forma, o ouvinte decodifica-

ria mais facilmente os sinais que acusticamente são mais contrastivos, justamente

por serem perceptivelmente mais salientes do que sinais com pequenas alterações.

Para Kawasaki (1982), o som universalmente favorecido corresponde àquelas sequên-

cias que apresentam mudanças acústicas evidentes e que, conforme o autor, são as

sequências CV. Os estudos de Kawasaki (1982) e de Content, Kearns e Frauenfelder

(2002) sugerem a relevância de considerarmos o papel do ouvinte para compreen-

dermos a assimetria “universal” entre codas e onsets e para investigarmos o estabe-

lecimento da variação e, posteriormente, de mudança sonora que resultam, também,

em uma estrutura CV (OHALA, 1981; 1993; BLEVINS, 2007). Logo, é possível que

as codas, por estarem mais propensas a decodificações “equivocadas” por parte dos

falantes, gerem maior variação e estejam mais propensas a apagamentos.

Ainda com base em Kawasaki (1982) e assumindo a hipótese de que o ouvinte

decodificaria mais facilmente os sinais mais contrastivos acusticamente, é possível

que a percepção e a sonoridade sejam, de fato, um caminho possível para compre-

endermos a assimetria de apagamentos entre /S/ e as demais codas. Retomando a

escala de sonoridade de Goldsmith (1990), V (Vogais) > G (Glides) > L (Líquidas)

> N (Nasais) > O (Obstruintes), é perceptível que o maior contraste sonoro entre

núcleo e coda é estabelecido entre vogal-obstruinte, do que em relação à vogal-

líquidas ou vogal-nasal. Portanto, é provável que quanto maior é a diferença de

1 No pstp isso também é observado diante de processos como o apagamento vocálico que promove a reestruturação

segmental em onset, não em coda.
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sonoridade permitida entre dois segmentos tautossilábicos na rima, maior é a ten-

dência de preservá-los. Ao contrário, quanto menor esse contraste acústico, mais

facilmente um dos segmentos é apagado.

Ao avaliarmos os dados do pstp, notamos que o constituinte “coda” é um fator

relevante para os apagamentos, visto que esse processo acomete todos os segmentos

ali licenciados. Adicionalmente, apesar de o acento também poder influenciar tal

processo, na medida em que sílabas átonas favorecem mais a elisão da coda do

que as sílabas tônicas, é a fronteira da palavra o contexto que mais propiciou o

apagamento. Logo, quanto mais à fronteira, mais suscetível a coda está de ser

apagada. Para Easterday (2019) isso se justificaria, ainda, de um ponto de vista

diacrônico, visto que o status tipologicamente restrito das codas nas línguas reflete o

fato de que consoantes em final de sílaba e de palavra são particularmente vulneráveis

a processos de lenição e apagamento. Assim sendo, é possível que fatores relativos à

sonoridade influenciem o processamento linguístico de sílabas e atuem, em conjunto

com outros aspectos linguísticos e extralinguísticos, como o contato com línguas

autóctones que também evitam codas, especialmente líquidas, para a prevalência de

sílabas CV como resultado de diferentes processos no pstp.

Isso posto, em relação ao sândi vocálico, foi verificado que a degeminação, a

elisão e a ditongação correspondem a processos pós-lexicais que, diante o choque

de picos silábicos, promovem a ressilabificação de vogais em fronteira de palavra.

Esses fenômenos podem ocorrer nas fronteiras de ω e ϕ, no entanto, têm a ω como

domínio mínimo de implementação, sendo a proeminência de tal domínio fator que,

em conjunto com a pausa, inibe o sândi. Em relação aos templates resultantes,

apresentamos no quadro 113, exemplos de outputs gerados mediante o sândi vocálico.
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Palavras Template Original Template Resultante
mataba[la]marela CV.V CV
bana[ni]mensa CV.V CV
bana[naI

“
]mensa CV.V CVG

príncip[I
“
o]bserva CV.V CGV

Quadro 113: Sândi Vocálico Externo: templates silábicos resultantes - pstp.

Conforme indicado no quadro 113, o hiato é desfeito, gerando, por consequên-

cia sílabas abertas do tipo CV, CGV ou CVG. Nesse sentido, é interessante observar

que o resultado, além de ser uma sílaba aberta, configura, também, uma sílaba que

possui onset. Além do sândi vocálico, sílabas CV também são o resultado de outros

processos em fronteira de palavra, como a ressilabificação de codas em que CVC#V

é produzido como CV.CV: faze[Ra]contecer (cf. seção 2.3). Esses fatos remontam,

mais uma vez, à preferência do pstp pela estrutura CV, sugerindo que onsets e

codas têm natureza e restrições distintas, sendo o onset mais preservado do que a

coda nessa variedade.

Os resultados do pstp estariam de acordo com os estudos tipológicos em rela-

ção à sílaba, os quais elegem a estrutura CV como universal linguístico nas línguas

no mundo (ZEC, 2007). No entanto, é preciso ressaltar que grande parte das pesqui-

sas que alimentam generalizações como estas são dedicadas a línguas indo-europeias,

enviesando, muitas vezes, as teorias de marcações propostas, já que resta uma vasta

gama de línguas a serem exploradas.2 Em relação ao pstp, notamos que, similar-

mente a outras línguas indo-europeias, a sílaba CV é uma estrutura prevista na

silabificação, bem como recorrente enquanto resultado de diferentes processos fo-

nológicos. A sílaba, dessa forma, se firma como uma unidade fundamental para

2 Em geral, a literatura, com base nas tendências de co-ocorrência de sílabas CV em diferentes línguas, elege a

estrutura CV como universal linguístico, tratando como casos raros e exceções as línguas que fogem a tal padrão.

Nas palavras de Easterday (2019): [...] “such treatments of highly complex syllable structure have the effect of

theoretically “normalizing” these rare syllable patterns: not by taking them at face value as corresponding to

possible cognitive representations of language, but by arguing away their unusual properties until they more closely

resemble familiar patterns. More problematic are approaches which treat highly complex syllable structure as

anomalous or exotic. Such attitudes, as reflected by assumptions about what constitutes possible syllable length

and constituency make it all too easy for researchers to dismiss such patterns as improbable or regard them as

statistical aberrations from an established norm” (EASTERDAY, 2019, p. 15-16).
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as descrições fonológicas propostas ao longo desta tese, havendo, ainda, um amplo

campo de discussão a ser explorado relativo a questões de silabificação no pstp.

6.3 Impactos no Sistema Fonológico e Contato

Linguístico

Como demonstrado ao longo deste capítulo, diferentes processos como o apa-

gamento consonantal de codas, assim como a vocalização, a nasalização e a poste-

riorização do rótico em coda privilegiam sílabas abertas no pstp: CV, CVṼ, CVG.

Esse resultado é reiterado, também, por fenômenos de sândi vocálico externo que

culminam em sílabas CV, CVG ou CGV, desfazendo o hiato e preservando o onset.

No entanto, ao avaliarmos processos vocálicos, verificamos que fenômenos como

alçamento e harmonia vocálica não alteram o template silábico original onde estão

contidos os segmentos alvos. Porém, ao identificarmos fenômenos como ensurdeci-

mento e apagamentos vocálicos, atestamos uma outra possibilidade estrutural nas

macrovariedades de São Tomé e Príncipe: a existência de padrões silábicos comple-

xos.

É preciso ressaltar que ainda não havendo uma alteração do template silábico

diante da implementação de alçamento e harmonia vocálica, observamos uma ten-

dência discordante para a demarcação de contraste de proeminências. O alçamento,

por exemplo, por configurar um processo de redução vocálica, privilegia o contraste

de proeminências dentro de sílabas pretônicas. A harmonia vocálica, de outro modo,

ao engatilhar o compartilhamento do traço de altura entre vogais tônicas e pretôni-

cas, torna menos evidente a preservação da proeminência prosódica e fonética entre

sílabas fortes e fracas. Esse fato é reforçado, ainda, diante de casos de implementa-

ção do acento secundário, nos quais observamos que o abaixamento vocálico é um

indício de marcação de proeminência.

A harmonia vocálica e o alçamento, no pstp, além de fenômenos distintos,

co-ocorrem, sendo ambos constatados em sílabas pretônicas e, por vezes, diante

do mesmo contexto segmental. O mesmo pode ser pontuado para os fenômenos

consonantais, como apagamento de coda e vocalização, que geram sílabas abertas,
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bem como para aqueles que motivam a existência de sílabas complexas ou mesmo

a criação de novos templates, como o ensurdecimento e apagamento vocálicos, além

da posteriorização do rótico, demarcada, sobretudo, pela perda de contraste dos

róticos.

A co-ocorrência de tais processos, com resultados distintos, sugere a implemen-

tação de diferentes soluções para a demarcação de proeminências no pstp, evidencia

tendências silábicas discordantes como output dos fenômenos e, desse modo, revela

a complexidade do sistema, bem como a convivência de subsistemas fonológicos

dentro de uma mesma comunidade linguística. De fato, a análise conjunta dos fenô-

menos contemplados nesta tese corrobora a investigação de Cristófaro Silva (2016)

para o pb, indicando que, também em macrovariedades como o pstp, os processos

refletem a natureza complexa e dinâmica dos sistemas linguísticos, sendo, portanto,

orgânica a natureza não categórica, variável e conflitante observada nos fenômenos

e nos resultados elencados.

Enfatizamos, por fim, o fato de que as variedades analisadas emergiram e es-

tão em contato com línguas autóctones que, assim como a variedade reportada,

apresentam padrões silábicos diversos e, algumas vezes, processos coincidentes com

o português como a harmonia e nasalidade vocálica, bem como o sândi vocálico

externo. No que tange à estrutura silábica, o santome e o lung’Ie, por exemplo,

contêm sílabas do tipo CCCV, como em [Skle."ve] Santome ‘escrever’ (BANDEIRA,

2017, p. 169) e em ["Str̃ı.kI] Lung’Ie ‘nos trinques’ (AGOSTINHO, 2015, p. 83). No

entanto, assim como demonstrado para o pstp, nos casos de três sequências conso-

nantais, há, comumente, a produção de uma sibilante como parte do onset. Além

do mais, o santome o lung’Ie também apresentam uma quantidade robusta de sí-

labas CV, padrão que, como discutido na seção anterior, é comumente assinalado

como o mais frequente dentre as línguas naturais (cf. KAWASAKI, 1982; BLEVINS,

1995; EASTERDAY, 2019). A estrutura CV, de acordo com Agostinho (2015), é

a mais recorrente no lung’Ie, atestada em 74% dos dados examinados pela autora.

Dessa forma, apesar da diversidade de padrões silábicos identificada no santome e
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no lung’Ie, tais línguas ainda preferem sílabas abertas (AGOSTINHO, 2015; BAN-

DEIRA, 2017; BALDUINO; VIEIRA; AGOSTINHO, a sair) - preferência também

atestada, ao longo da seção 5.3, para as macrovariedades de stp.

Já em relação à harmonia vocálica, observa-se que esse era um fenômeno pre-

visto para o traço [ATR] no pgg (BANDEIRA, 2017) e que, ao considerarmos

o santome, o lung’Ie e o angolar, embora nem todas as línguas apresentem har-

monia vocálica sincrônica, é possível notar padrões harmônicos [ATR] diacrônicos

(ARAUJO; BANDEIRA; AGOSTINHO, 2020). Para a nasalidade vocálica, traba-

lhos como Agostinho (2015), Balduino et al. (2015), Bandeira (2017) e Agostinho,

Balduino e Araujo (2020) sugerem que o acento é primordial para o engatilhamento

da nasalização heterossilábica no santome e no lung’Ie, ao passo que a nasalização

em coda pode ocorrer independentemente da maior proeminência lexical envolvida

- resultado semelhante ao observado para o pstp cuja proeminência, seja de acento

lexical, seja de acento secundário, revelou-se fundamental para o espraiamento da

nasalidade engatilhada por onset. Por fim, Agostinho, Araujo e Freitas (2012) de-

monstram não somente a produtividade do sândi vocálico externo no lung’Ie, como

também comprovam que a elisão ocorre somente se a primeira ou segunda vogal for

acentuada no domínio da frase fonológica. Comportamento semelhante é observado

no pstp, variedade cuja implementação da elisão atinge vogais átonas, mas também

não é bloqueada diante da proeminência lexical ou frasal de V1 e/ou V2.

O pstp se desenvolveu e está em contato com línguas que, desde sua especia-

ção, apresentaram processos comuns. Ao compreender a língua como um organismo

que evolui no meio onde está inserido, Mufwene (2004) indica que o contato promove

interações complexas entre os membros da comunidade. Tais interações, em stp,

poderiam promover a sobreposição e/ou a competição de traços linguísticos, tais

quais o alçamento co-ocorrendo com a harmonia vocálica, bem como a prevalência

de sílabas CV/CVG co-ocorrendo com outras estruturas silábicas possíveis, porém

menos comuns em relação aos processos que culminam em sílabas abertas.

Em geral, os traços linguísticos de maior semelhança entre as línguas parti-

cipantes do contato tendem a ser favorecidos, ao passo que traços dessemelhantes

tendem a ser desfavorecidos (AVELAR; GALVES, 2014). No caso dos fenômenos
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abordados nesta tese, que apontam para resultados distintos em relação à sílaba,

notamos que as línguas em contato, português, santome e lung’Ie, têm sílabas com-

plexas e estruturas CV em seu sistema e, por isso, poderiam, mutuamente, reforçar

tais traços. O mesmo poderia ser cogitado para os demais fenômenos como a har-

monia vocálica, a nasalização e o sândi vocálico externo, os quais foram atestados

também nas línguas crioulas autóctones. Tal hipótese, embora não configure o foco

deste estudo, é um aspecto importante a ser avaliado em análises futuras, uma vez

que o contato configura o contexto sociolinguístico no qual as macrovariedades de

português de stp emergiram e estão em uso. Além do mais, é preciso considerar,

em consonância com o contato, o estatuto do pe em São Tomé e Príncipe, variedade

na qual processos como o alçamento vocálico e a velarização de /l/ são recorrentes,

bem como estruturas silábicas complexas são reportadas em decorrência de apaga-

mentos vocálicos. Ainda que não haja um número razoável de falantes portugueses

que dominem a norma lisboeta e possam oferecer input para um contato intenso

entre o pstp e o pe no país, essa norma constitui, ainda, o alvo da escolarização, e

muitos falantes têm uma atitude positiva em relação à variedade europeia.

6.4 Macrovariedades de Língua Portuguesa de São

Tomé e Príncipe: o pst e o pp

Ao longo desta tese, propomos a descrição de alguns aspectos fonológicos de

duas macrovariedades africanas da língua portuguesa empregadas na República De-

mocrática de São Tomé e Príncipe (stp): o português vernacular santomense (pst)

e o português vernacular principense (pp). A presença de tais variedades, no arqui-

pélago, enquanto fenômenos recentes do século XX, é sustentada não somente por

fatores socio-históricos discutidos no capítulo 1, como também por fatores fonéticos

que assinalam algumas diferenças estruturais entre o pst e o pp e são reportados

no quadro 114.

As distinções estruturais elencadas são baseadas nas análises dos capítulos 4 e

5, e indicam, sobretudo, diferenças de caráter fonético, o que sustenta, assim, nossa

abordagem fonológica quanto ao pstp. Mesmo em relação à implementação dos
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processos fonológicos analisados, notamos que, com exceção dos índices percentuais,

produtividade dos fenômenos e a existência de [@] como alofone de /a/ em sílabas

tônicas, ambas as variedades produzem exatamente os mesmos processos. Isto é,

apesar das diferenças fonéticas elencadas no quadro 114, o pst e o pp podem ser

compreendidos, assim, como macrovariedades que compõem o português de São

Tomé e Príncipe (pstp).
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pst pp
Sílabas mais longas Sílabas menos longas

Tônica: 244 ms Tônica: 179.5 ms
Pretônica 1: 166 ms Pretônica 1: 132 ms
Pretônica 2: 148 ms Pretônica 2: 133 ms
Pretônica 3: 174 ms Pretônica 3: 153 ms
Postônica: 122 ms Postônica: 99 ms

Átona Final: 130 ms Átona Final: 116 ms
Diferença entre vogais Diferença entre vogais

nasalizadas ṽ.N e nasalizadas ṽ.N e
orais V mais saliente: orais V menos saliente:

ṽ.N: 183 ms ṽ.N: 163 ms
V: 84 ms V: 95 ms

Há a realização fonética de Não apresenta [@]
[@] como alofone de como alofone de

/a/ em tônicas /a/ em tônicas
O rótico apresenta O rótico apresenta

comportamentos distintos comportamentos distintos
em onset inicial: em onset inicial:

r-forte: 67% r-forte: 45%
r-fraco: 37% r-fraco: 55%

O rótico apresenta O rótico apresenta
comportamentos distintos comportamentos distintos

em coda: em coda:
r-forte: 40.6% r-forte: 30.2%
r-fraco: 20% r-fraco: 21%

Apagamento: 38% Apagamento: 47%
A posteriorização do A posteriorização do

rótico em coda é desfavorecida: rótico em coda é favorecida:
64% .70 (P.R) 58% .30 (P.R)

O apagamento de /l/ O apagamento de /l/
em coda é desfavorecido: em coda é favorecido:

31% .41 (P.R) 42.6% .59 (P.R)
A velarização de /l/ A velarização de /l/
em coda é favorecida: em coda é desfavorecida:

52% .58 (P.R) 39% .42 (P.R)
A vocalização de /l/ A vocalização de /l/

ocorre em: ocorre em:
17% 19%

Quadro 114: pst e pp: diferenças fonéticas.

Por fim, corroborando o estudo de Balduino (2018), a diferença duracional

entre sílabas e vogais do pst e do pp pode ser ressaltada como uma característica

recorrentemente reportada para a particularização de cada variedade do português,
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podendo, inclusive, compor um aspecto que afeta a melodia e o ritmo de fala das va-

riedades (cf. BERTHO, 2015). Enquanto questões referentes ao ritmo permanecem

a ser exploradas, trabalhos como Braga (2017; 2018; 2019), Braga e Fernandes-

Svartman (2017; 2019) e Fernandes-Svartman, Santos e Braga (2018) indicam que

a variedade de São Tomé, assim como outras variedades africanas de língua portu-

guesa, como o português da Guiné-Bissau, apresentam uma gramática entoacional

própria. Todas essas variedades, além de apresentarem características particulares,

possuem semelhanças com as variedades brasileiras e africanas de português quanto

ao fraseamento prosódico e, ao mesmo tempo, se afastam das variedades setentrio-

nais e centro-meridionais do pe (FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; BRAGA,

2018; BRAGA, 2018).

6.5 O pstp e a relevância de uma norma própria

de São Tomé e Príncipe

Como discutido no capítulo 1, mesmo o português configurando a língua mais

difundida em stp, o que é refletido na própria heterogeneidade linguística do ar-

quipélago, não há, ainda, uma variedade nacional estandardizada. Essa ausência

transparece na escolarização, na qual a norma padrão europeia é eleita para difusão

e, consequentemente, contribui para moldar a atitude dos falantes que, muitas vezes,

passa a ser negativa em relação à própria variedade nativa. O falante, em alguns

casos, tenta, inclusive, camuflar sua variedade, esforçando-se para falar de forma

mais próxima à norma europeia.

A urgência de estabelecimento de uma norma própria a São Tomé e Príncipe

é relatada por professores de língua portuguesa da rede de ensino pública da ilha de

São Tomé.

Precisamos parar e pensar na nossa variedade. Nós falamos português

diferente. Nós temos nossa variação, embora que nós ensinamos seguindo

a gramática portuguesa, mas nós santomenses temos nossa variante língua

portuguesa [...] ainda não fomos capazes de nos conscientizarmos que nós
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falamos diferente. Nós falamos português sim, como os brasileiros falam lín-

gua portuguesa, os angolanos falam língua portuguesa, os moçambicanos falam

português [...] Cada um tem sua variedade. Eu não falo como portuguesa por-

que não sou portuguesa, eu sou santomense. [...] Enquanto não pararmos e

fazermos essa reflexão profunda para dizer “nós temos nossa variedade, nós

falamos língua portuguesa sim”, mais custoso vai ser. Enquanto não conse-

guimos fazer isso, estaremos sempre manquejando.” (Mulher, santomense,

33 anos)3

Por meio desse excerto, extraído das entrevistas conduzidas nas ilhas durante o tra-

balho de campo de 2019, notamos que a falante reconhece a existência de variedade

santomense, como também reforça a necessidade e importância de que tal fato seja

de reconhecimento e, nas palavras da professora, conscientização comunitária e, na-

turalmente, transferido para escolarização. Chama atenção, outrossim, o fato de a

mesma repetir, algumas vezes, “nós falamos a língua portuguesa sim” reafirmando

que, apesar de apresentarem uma variedade distinta das demais, ela também se

caracteriza enquanto língua portuguesa.

O excerto evidencia o espaço social reservado às variedades nativas em con-

traposição à norma europeia no arquipélago. Em geral, as expressões “português

de casa” e “português de saída” são comumente retomadas por alguns falantes ao

se referirem ao emprego da língua portuguesa em stp: o primeiro correspondendo

a uma fala menos automonitorada, muitas vezes, “acrioulizada” conforme reportado

pelos próprios falantes, e o segundo compondo um uso da língua portuguesa ca-

muflado por regras que se aplicam ao pe, porém não evidenciam o(s) múltiplo(s)

português(es) falado(s) pelo arquipélago.

Um dos efeitos da ausência de estandardização de uma norma própria a stp é a

inferiorização e marginalização das características estruturais inerentes às variedades

autóctones, uma vez que estas são avaliadas socialmente em relação ao pe, concebido

como paradigma e produto de maior capital simbólico no mercado linguístico em

evidência (cf. seção 1.1). O vínculo entre língua e poder nos auxilia, portanto, a

3 Transcrita conforme a fala da informante.
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compreender as relações entre as diferentes variedades de uma língua pluricêntrica

como o português, assim como refletir sobre as ideologias linguísticas que permeiam

stp (BOUCHARD, 2019), a qual é assinalada pela sobressalência do status social

da variedade europeia em relação ao pstp. O sistema escolar reforça e confere tal

autoridade: legitima o pe como língua modelo, apesar de esta não corresponder à

variedade falada pelos alunos e sequer pelos professores e, portanto, como esperado,

falha em sua transmissão ao mesmo tempo que mantém seu status quo e prolonga

os resquícios de uma política colonial regada à preconceito linguístico.

A adoção e manutenção do pe como norma linguística santomense é a perpe-

tuação de um ato ideológico com raízes colonialistas, ação que pode ser realizada e

reforçada de forma inconsciente ou não pelas autoridades locais e, também, pelos

falantes. Toda dominação simbólica, inclusive aquela realizada por meio da língua

e de seus usos, depende, também, da conivência daqueles que sofrem seu impacto

(BOURDIEU, 1977), sendo a atitude do falante, assim, fundamental para o sucesso

de determinadas ideologias em detrimento a outras. Evidentemente, tal condescen-

dência, em stp, não corresponde a uma livre adesão aos valores da elite santomense

ou mesmo a uma submissão passiva, mas é moldada pelas maiores oportunidades

que a população local tem em acessar os lucros simbólicos e materiais que uma

variedade de português socialmente prestigiada pode oferecer.

Segundo Lambert e Lambert (1968), a atitude do falante é constituída por

três componentes distintos: o saber ou crença (componente cognoscitivo); a valo-

ração (componente afetivo); e a conduta (componente conativo). Logo, a atitude

linguística de um indivíduo comporia a confluência de fatores como suas crenças,

conhecimentos, afetos e, por fim, inclinações a comportar-se de um determinado

modo diante de um cenário sociolinguístico, onde uma ou mais línguas são utiliza-

das. Em stp, sempre foi de amplo conhecimento que o português era e é a língua

relacionada às melhores perspectivas de lucro simbólico e material e, naturalmente,

essa crença colabora e, ao mesmo tempo, molda a valoração subjetiva e coletiva

atribuída às línguas do arquipélago e, consequentemente, a ação dos falantes frente

a seus possíveis usos linguísticos. A esse respeito, Bouchard (2019) demonstra que

as ideologias linguísticas construídas em stp foram fundamentais para a escolha de
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uso de código linguístico realizada pela população, sendo um aspecto central para a

mudança do emprego do santome para o português. Logo, o social em sua existên-

cia dupla como algo externo (objetivo) e interno (subjetivo) (BOURDIEU, 1989)

aos indivíduos, ao esculpir a atitude do falante, promoveu a difusão do português e,

consequentemente, o desenvolvimento do pstp e mesmo de outras variedades da lín-

gua faladas no arquipélago. Todavia, apesar da consolidação do português em stp,

caracterizada pela emergência de uma variedade local própria — o pstp —, esta

variedade é, muitas vezes, comparada ao pe (especialmente a variedade lisboeta),

sendo preterida e deslegitimizada em suas diferenças.

Os falantes, desse modo, notam, avaliam e julgam diferentes comportamentos

e produtos linguísticos fundamentados nos valores estigmatizados ou bem avaliados

social e culturalmente. As ideologias linguísticas moldam, orientam e promovem a

manutenção de uma determinada variedade do português, assim como de um código

específico, ao compararmos o português às línguas crioulas. Em stp, tais ideolo-

gias promoveram uma atitude negativa e discriminatória em relação às variedades

autóctones do português, sendo tal preconceito linguístico reforçado pelo ensino for-

mal e por outros canais oficiais de comunicação, como a mídia. A discriminação

a qual o pstp e outras variedades não-europeias do português são submetidas ali-

menta, assim, seu encarceramento a um espaço social marginal, sendo negada a tais

variedades sua participação oficializada nas escolas, na mídia e em outros espaços

institucionais.

A partir dessa reflexão, os efeitos de uma abordagem unilateral da língua

portuguesa que tem como alvo o pe e culmina na ausência de estandardização

de uma norma própria a stp ficam claros: as características linguísticas inerentes

às variedades autóctones são avaliadas socialmente em relação ao pe, tido como

paradigma, e, por isso, permanecem em um local de inferiorização e marginalização.

A relação entre língua e poder é, portanto, central para a compreensão das relações

entre as diferentes variedades de uma língua pluricêntrica como o português, sendo

socialmente pré-concebida a sobressalência da variedade europeia em relação ao

pstp ou a qualquer outra variedade do país.

Mudar essa concepção entranhada socialmente é parte central dos trabalhos
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de linguistas, além de ser, como apontado por Wilson (2020), um ato de cidadania e

construção democrática. A variação linguística não somente é inerente a toda e qual-

quer língua natural, como é fundamental para sua vitalidade, sendo imprescindível

uma abordagem linguística e política sensível à diversidade que promova a inclusão

de variedades africanas em todos os espaços de uso linguístico. Linguagem, poder e

identidade são, assim, faces indissociáveis do pluricentrismo da língua portuguesa,

demonstrando que as diferentes variedades do português, além de características

estruturais singulares, trazem, em seu cerne, valores políticos que refletem padrões

de relações sociais e, ao mesmo tempo, podem modificar as regras que regem um

determinado sistema.

À vista disso, pretendemos, com a descrição e análise fonológica apresentada

nesta tese, estimular a conscientização acerca da existência das variedades de língua

portuguesa, trazendo evidências linguísticas para isso. Embora neste estudo tenha-

mos trabalhado, sobretudo, com uma visão estrutural da língua, descrevendo as

regras gerais que norteiam o sistema fonético e fonológico do pstp, não dissociamos

essa etapa como passo primordial para o estabelecimento de uma norma estandar-

dizada do português falado em stp, a qual possa ser acessada pela comunidade de

fala em questão.

6.6 Síntese do Capítulo

Em São Tomé e Príncipe, além de língua oficial, o português é a língua materna

de parte substancial da população santomense, fato que culminou na emergência

de diferentes variedades da língua portuguesa autóctones a stp. Dito isso, este

capítulo pretendeu discutir aspectos gerais dos fenômenos fonológicos do pstp, além

de debater a emergência e o atual status social e ideológico dessa variedade nacional

— ressaltando a relevância de estabelecimento de uma norma local própria.

Desa forma, focamos na discussão ampla dos processos vocálicos, consonantais

e de sândi vocálico investigados no capítulo 5, permitindo a integração dessas partes

em questões globais, como em relação aos impactos dos fenômenos no sistema do

pstp e à sua relevância para fixação do pstp como norma linguística local. Nosso
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intuito é demonstrar que tais fenômenos compõem o sistema fonológico do pstp,

apresentando marcas de variação inerentes a essa variedade, assim como compar-

tilhadas, algumas vezes, com o pb, o pe e mesmo com outras variedades africanas

de português. Logo, os processos elencados, assim como a própria fonologia pro-

posta no capítulo 4, revelam um sistema fonológico singular ao pstp, com restrições

sui generis. Ademais, objetivamos propor uma reflexão crítica acerca do contexto

sociolinguístico no qual o português se expandiu e é atualmente falado, colocando

em evidência as ideologias que suportam a sobressalência do pe, enquanto norma

linguística institucionalizada, em agravo às variedades autóctones do arquipélago.

Concluímos, a partir desse percurso analítico, o qual abrange as interrelações entre

as dimensões estruturais e socio-históricas da língua, que o pstp possui especifici-

dades formais e sociais que não somente atestam a emergência de uma variedade

nacional do português em stp, como também testemunham a pluralidade da língua

portuguesa.

O desenvolvimento e a expansão do pstp, portanto, assinalam diferentes pro-

cessos de variação e mudança linguística nos quais a atitude dos falantes desempe-

nha um papel relevante. De fato, a problematização dos valores sociais em torno do

pstp expõe um desafio político e linguístico intrínseco ao português enquanto lín-

gua pluricêntrica: a urgência de admissão e reconhecimento político e social de uma

norma linguística santomense própria — a qual possa romper com a longa tradição

de uma abordagem unilateral e lusitanizante da língua que marginaliza variedades

não-europeias do português.



Capítulo 7

Considerações Finais

Esta tese teve como objetivo a descrição de aspectos fonotáticos do português

vernacular santomense (pst) e do português vernacular principense (pp). Para

tanto, propomos uma fonologia unificada para o português de São Tomé e Príncipe

(pstp), analisando aspectos fonéticos do pst e do pp, bem como examinando pro-

cessos fonológicos como alçamento, harmonia, nasalização, apagamento do rótico e

da lateral, vocalização e velarização da lateral /l/ e sândi vocálico externo.

Em stp, a língua portuguesa é a língua veicular de uso cotidiano da população

local e, muitas vezes, única língua de seus falantes, principalmente ao considerarmos

a população mais jovem. A conjuntura plurilíngue do arquipélago edificou o cenário

de contato linguístico histórico e atual entre as línguas locais (santome, lung’Ie e

angolar), o kabuverdianu e o português. Esse contato pode ser compreendido como

um fenômeno linguístico diacrônico, posto que, no século XIX e meados do século

XX, a língua portuguesa era aprendida, primordialmente, como L2 - ao passo que

as línguas locais eram L1 de parte substancial da população. Ademais, é possível

entendermos o contato, outrossim, enquanto fenômeno sincrônico, visto que, atual-

mente, o português é a L1 majoritária do país, porém ainda convive com as demais

línguas faladas no arquipélago - especialmente o santome e o kabuverdianu.

A ascensão do português em stp, como discutido no capítulo 1, é justificada,

dentre outros fatores, por valores socialmente construídos nos períodos colonial e

pós-colonial e atribuídos às línguas (BOUCHARD, 2017; 2019; HAGEMEIJER,

2018; ARAUJO, 2020; BALDUINO; BANDEIRA; FREITAS, 2022). No arquipé-

lago, o português era e é a língua relacionada às melhores perspectivas de lucro

513
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simbólico e material. Tal crença, com o tempo, moldou a valoração subjetiva e co-

letiva atribuída às demais línguas do arquipélago e, consequentemente, a ação dos

falantes frente aos possíveis usos linguísticos naquele contexto, sendo a atitude do

falante um fator primordial para a mudança e difusão de português L1 do arqui-

pélago. A esse respeito, Bouchard (2019) demonstra que as ideologias linguísticas

construídas em stp foram, de fato, fundamentais para a escolha de uso de código lin-

guístico realizada pela população: as ideologias linguísticas que compõem o cenário

linguístico onde o português é falado, ao esculpir a atitude do falante, promoveram

a difusão do português e, consequentemente, o desenvolvimento do pstp e de outras

variedades da língua faladas no arquipélago.

A difusão do português em stp diante de períodos distintos de contato linguís-

tico culminou no desenvolvimento de diversas variedades locais próprias, as quais

são dotadas de traços linguísticos identitários e legítimos. Logo, apesar de o pe

configurar a norma difundida pela escolarização no arquipélago, a pluralidade de

falares santomenses não corresponde a essa norma e hoje é possível pensarmos em

português(es) de São Tomé e de Príncipe (BALDUINO, BANDEIRA, FREITAS,

2022). Entretanto, apesar da emergência de variedades de língua portuguesa ser um

fenômeno comum à segunda metade do século XX, poucos são os estudos dedicados

a tais variedades que emergiram e são faladas em África.

A descrição e análise fonológicas, propostas nesta tese, no capítulo 4, visaram,

portanto, colaborar com os estudos de fonética e fonologia do pstp, assim como das

macrovariedades de maneira individual (pst e pp). Para isso, dois núcleos temáticos

intrinsecamente associados foram desenvolvidos ao longo da tese: a elaboração da

fonologia e, posteriormente, a seleção e análise dos processos fonológicos. Em um

primeiro momento, foi apresentada, então, uma fonologia unificada para ambas as

macrovariedades, fato que nos possibilitou a reflexão e compilação de informações

estruturais como os quadros consonantais e vocálicos que compõem o sistema fono-

lógico do pstp, assim como a estrutura silábica e alguns aspectos suprassegmentais

relacionados ao acento lexical e ao acento secundário. Essa descrição fonotática de

ambas as macrovariedades de stp incorporou conjuntamente aspectos fonológicos
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do pst e do pp, porém pretendeu ressaltar, ainda, algumas de suas especificidades

fonéticas - especialmente as segmentais.

O estabelecimento da fonologia do pstp ensejou uma compreensão mais ampla

de fatores estruturais diretamente relacionados aos processos fonológicos examinados

no capítulo 5 - sem precisar nos pautarmos, para isso, nas fonologias do pb e do pe.

Tal procedimento tem sido um fato recorrente em estudos de fonética e fonologia

dedicados a variedades africanas do português, e, mesmo realizado com cautela, se

não for feito exclusivamente com propósitos comparativos, pode enviesar a análise.

Assim sendo, fazia-se urgente o estabelecimento de uma fonologia geral do pstp que

servisse como discussão preliminar para o exame de aspectos e fenômenos fonéticos

e fonológicos de tal variedade.

Com foco no primeiro núcleo temático desta tese, no capítulo 4, demonstramos

que há 18 consoantes fonológicas no pstp, sendo: seis oclusivas /p, b, t, d, k, g/; seis

fricativas /f, v, s, z, S, Z/; três nasais /m, n, ñ/; duas laterais /l, L/ e uma vibrante

alveolar /r/. Além dessas 18 consoantes, foram constatadas 33 consoantes fonéticas,

as quais são decorrentes de processos fonológicos como vocalização, africatização,

posteriorização, etc., resultando em dez oclusivas [p, b, t, tS, ts, d, dZ, dz, k, g]; seis

fricativas [f, v, s, z, S, Z]; três nasais [m, n, ñ]; três laterais [l, L, ë]; nove róticos [R,

r, x, G, h, H, ö, K, X] e duas aproximantes [j, w].

Em relação às vogais, foram atestadas sete vogais licenciadas fonologicamente

no pstp: /i, e, E, a, O, o, u/. Tais vogais variam de acordo com a posição acentual,

sendo observadas as seguintes realizações fonéticas: tônica [i, e, E, a, O, o, u] —

com a produção de [@] apenas para o pst —, pretônica [i, e, E, a, @, O, o, u] —

sendo as vogais média-baixas resultados da implementação de harmonia vocálica

—, postônica [i, e, a, @, o, u] e átona final [I, a, 5, @, U]. Há ainda cinco vogais

nasalizadas [̃ı, ẽ, 5̃, õ, ũ], resultantes do processo de nasalização tautossilábica. Já

no que tange aos ditongos, o pstp possui oito ditongos crescentes, [I
“
e, I

“
E, I

“
a, I

“
o, U

“
e,

U
“
E, U

“
a, iU

“
] e onze ditongos decrescentes [eI

“
, EI

“
, aI

“
, OI

“
, oI

“
, uI

“
, eU

“
, EU

“
, aU

“
, OU

“
, oU

“
]. O

glide pode, ainda, ser nasalizado: [5̃̃I
“
, õ̃I

“
, 5̃Ũ

“
, ũ̃I

“
].

Discutidos os segmentos fonéticos e fonológicos do pstp, ainda no capítulo

4, verificamos que a sílaba é formada, hierarquicamente, por onset e rima, a qual
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subdivide-se em núcleo e coda. Com base no corpus analisado, observamos a existên-

cia de sílabas abertas (V, VV, CV, CVV) e fechadas (VC, CVC, CCVC, CCVCC),

sem onsets (V, VG, GV, VC), com onsets simples (CV, VGC, CVC, CVCC) ou com-

plexos (CCV, CCVG, CCVC e CCVCC). Tais templates estão sujeitos a alterações

decorrentes de ressilabificações provocadas por fenômenos como apagamentos con-

sonantais e vocálicos, além da vocalização, demonstrando que a tipologia silábica do

pstp é variável: há uma diversidade notável de padrões silábicos que, muitas vezes,

não são explicados pelos princípios estáticos estabelecidos por propostas gerativas

tradicionais de silabificação.

O acento, por sua vez, pode estar na última (oxítono), penúltima (paroxítono)

ou antepenúltima (proparoxítona) sílaba. Este é atribuído lexicalmente e, embora o

peso silábico seja um fator importante, ele não configura o único aspecto regulador,

tampouco é obrigatório para a atribuição do acento. Já a duração é um correlato re-

levante, uma vez que as sílabas tônicas são sistematicamente mais longas em relação

às sílabas átonas. Por fim, tendo em vista fenômenos como o abaixamento vocálico

em pretônicas e a nasalização heterossilábica, faram levantados como possíveis in-

dícios acerca da existência do acento secundário no pstp, o qual, ao contrário do

acento lexical, não é distintivo e não apresenta a duração como correlato fonético.

Ainda a esse respeito, ressaltamos que, neste estudo, a análise do acento secundário,

por uma limitação de corpus e escopo, não considerou a percepção de falantes na-

tivos. Ademais, não foi encontrado correlato acústico, relativo à duração, para essa

proeminência, e outros correlatos que poderiam se mostrar mais robustos ao acento

secundário, como a intensidade e a frequência fundamental, não constituíram o foco

deste tese. Isso, portanto, fragiliza as análises relacionadas à ocorrência do acento

secundário, como no caso da nasalização heterossilábica e do abaixamento da vogal,

sendo, portanto, necessário um maior aprofundamento dos aspectos supracitados

para uma melhor generalização deste aspecto.

Apresentada a fonologia do pstp no capítulo 4, descrevemos e examinamos,

como segundo núcleo temático deste estudo, diferentes fenômenos fonológicos no ca-

pítulo 5: o alçamento de vogais átonas, a harmonia vocálica em sílabas pretônicas,

a nasalidade tauto e heterossilábica, a variação de líquidas em coda - abarcando
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fenômenos como apagamento e posteriorização de /r/ e vocalização, velarização e

apagamento de /l/ —, e, por fim, os processos de sândi vocálico externo: degemi-

nação, elisão e ditongação.

Na seção 5.1, examinamos os casos de neutralização vocálica, isto é, fenômenos

caracterizados pela perda de contraste fonológico entre duas vogais em um deter-

minado contexto. Para tanto, na seção 5.1.1 focamos no alçamento, um processo

de neutralização vocálica que atinge vogais átonas. Esse fenômeno é explicado pela

alteração da especificação do traço [aberto 2]. Dessa forma, as vogais /e, a, o/, todas

[+ aberto 2], têm a especificação alterada para [- aberto 2] de forma independente

a uma vogal gatilho, desde que a vogal-alvo esteja dentro do domínio de palavra

em uma sílaba átona, assim /e/ → [i]; /o/ → [u] e /a/ → [5]. O alçamento de

vogais médias é opcional, além de configurar um processo independente e distinto

à harmonia vocálica, outro fenômeno de neutralização vocálica, analisado na seção

5.1.2.

Distintamente do alçamento, caracterizado pela produção de vogais altas em

alternância com as vogais média-altas, a harmonia vocálica é estabelecida mediante

o abaixamento das vogais média-altas. Esse processo ocorre em sílabas pretônicas

através do espraiamento regressivo do traço [+ aberto 3] de uma vogal baixa na

sílaba tônica /E, a, O/, a qual atua como gatilho. Desse modo, /e/ → [E] e [o] →[O],

gerando sequências harmônicas [+ aberto 3] entre as vogais pretônicas e a vogal

tônica. É em decorrência da harmonia vocálica que [E] e [O] passam a ser produzidas

nos subsistemas pretônicos do pstp — uma característica similar ao que ocorre em

algumas variedades do pb, mas distinta ao pe.

Ainda em relação aos fenômenos vocálicos, na seção 5.2, demonstramos que

há dois processos de nasalização vocálica no pstp: a nasalização tautossilábica e a

heterossilábica, ambas caracterizadas pelo espraiamento regressivo do traço [nasal].

A nasalização tautossilábica é engatilhada regressivamente por uma coda nasal /N/,

se restringindo à rima e ocorrendo de forma independente à proeminência lexical.

É um processo facultativo, porém sua opcionalidade é mais evidente em fronteira

de palavra, contexto favorecedor de apagamentos em coda nas variedades de stp.

A duração das vogais nasalizadas revelou-se um correlato acústico importante de
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tal fenômeno, decorrendo, sobretudo, da presença de um murmúrio nasal. De outro

modo, a nasalização heterossilábica, apesar de também ser implementada mediante

o espalhamento regressivo do traço [nasal] de uma consoante em onset da sílaba

contígua à vogal-alvo, é implementada apenas em sílabas que portam proeminência

do pé e/ou recebem acento secundário e não produz vogais alongadas como correlato

acústico.

Em seguida à discussão dos processos vocálicos, na seção 5.3, tratamos de al-

guns fenômenos consonantais. Para tanto, analisamos /r/ (seção 5.3.1) e /l/ (seção

5.3.2) em coda, indicando que, dentre os segmentos licenciados em coda, as líqui-

das correspondem aos segmentos que demonstram maior variabilidade — ainda que

fenômenos como o apagamento também atinjam a fricativa /S/ e a nasal /N/ nesse

constituinte. Em geral, identificamos processos como: vocalização e velarização de

/l/; posteriorização de /r/; apagamentos e, menos comumente, o lambdacismo e a

metátese, todos tendo as líquidas em coda como alvo. Com base em fatores como o

contexto multilíngue e de contato linguístico diacrônico e sincrônico no qual o pstp

emergiu e é empregado, discutimos a hipótese de o contato ser importante para

fomentar tal variação, especialmente no que se refere à produtividade de processos

de lenição e apagamentos que resultam em templates CV. Adicionalmente, tendo

em vista os processos que têm a coda como alvo, sejam estas a líquida, a nasal ou

a fricativa, discutimos, por fim, os dados do pstp em conjunto, avaliando questões

relativas ao processamento de diferentes graus de sonoridade para explanar a assi-

metria tipológica identificada entre onsets e codas na seção 6.3. Concluímos que

diferentes fatores parecem indicar uma preferência de sílabas CV no pstp, porém

esta é uma questão ampla que precisa ser aprofundada em pesquisas futuras.

Isso posto, a seção 5.4 foi dedicada ao exame do sândi vocálico externo no

pstp, o que é realizado mediante degeminação, elisão e ditongação. A realização

dos três tipos de ressilabificação está relacionada a aspectos linguísticos como o con-

texto vocálico e acentual, bem como com as estruturas prosódicas que ultrapassam

o nível silábico, como a frase fonológica. Assim, além da produtividade dos três pro-

cessos, verificamos que estes ocorrem em diferentes fronteiras prosódicas: palavra
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fonológica (ω # ω), frase fonológica (ϕ # ϕ), e, no caso da ditongação, entre sintag-

mas entoacionas (ip # ip) desde que sua fronteira não seja delimitada por pausa.

Em relação ao acento, a proeminência da frase fonológica foi o fator preponderante

para impedir os processos em evidência, bloqueando a degeminação caso o acento

da segunda vogal coincidisse com o acento de ϕ. Já para a elisão e para a ditongação

o bloqueio ocorreu quando as duas vogais portavam o acento de ϕ.

A análise dos processos supracitados e, principalmente, o exame conjunto dos

resultados alcançados atestaram a natureza variável e complexa do sistema linguís-

tico em foco. Demonstramos, assim, que outputs distintos não são a exceção no

pstp: além de diferentes recursos de demarcação de proeminência, como o alça-

mento e a harmonica vocálica, foram apontadas tendências silábicas distintas como

resultado de processos como nasalização, vocalização, apagamento de /l/ e /r/ em

coda, posteriorização do rótico — e sua perda de contraste —, sândi vocálico ex-

terno, e, finalmente, ensurdecimento e apagamento vocálicos.

As teorias gerativas não-lineares e multinivelares, adotadas para fundamentar

o estabelecimento da fonologia do pstp e a descrição e análise dos processos fonoló-

gicos evidenciados, foram fundamentais para compreendermos partes do sistema em

foco, como, também, chegarmos à sua complexidade. No entanto, por se tratar de

um recorte teórico que, nos moldes estruturalistas, cria um objeto de estudo mais

fragmentado e compacto, focado, sobretudo, em regras e na ordenação das mes-

mas, deixa escapar aspectos relacionados à variação natural a qualquer língua, fato

ainda mais evidente ao tratarmos de línguas e variedades de contato. Logo, a fim

de lidar com as dificuldades e limitações impostas pelos quadros teóricos adotados,

incorporamos, em alguns momentos, variáveis extra-linguísticas à análise, como, por

exemplo, a distinção entre o pst e o pp, assim como o contato linguístico. Com-

preendemos, desse modo, que para descrevermos e discutirmos o sistema fonológico

do pstp, é preciso considerar, não somente, as regras gerais que regem o sistema

em foco, mas também refletir sobre interação desse sistema com seu contexto de

emergência e uso, bem como as consequências de tal interação (MORIN, 2015).

A fonologia do pstp e a análise dos processos fonológicos do pst e do pp assina-

lam a execução do principal propósito desta pesquisa, o qual objetivava, justamente,
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oferecer uma síntese geral das regras que regem os sons de ambas as macrovarieda-

des, abarcando, também, alguns fenômenos da língua e suas respectivas interações

discutidas no capítulo 6. A descrição fonética e fonológica geral destas variedades

permitiu, além disso, demonstrar sua consolidação enquanto variedades africanas

da língua portuguesa. De fato, com base na fonologia e nos processos fonológicos

investigados, foram observados diferentes fatores linguísticos que contribuem para

o entendimento da estabilização de uma nova variedade do português: o pstp. Os

resultados desta tese trazem, portanto, subsídios que evidenciam a consolidação do

pstp como variedade legítima do português, com ecologia linguística própria, mas

ainda compondo um conjunto mais amplo do qual o pe e o pb, além de outras

variedades da língua portuguesa, fazem parte.

É preciso, no entanto, ressaltar que as descrições e análises fonológicas aqui

apresentadas são ainda preliminares e deixaram inúmeras questões em aberto, visto

que alguns aspectos foram relatados apenas superficialmente e carecem de maior

detalhamento. A descrição acústica, por exemplo, não pôde ser aprofundada de-

vido à qualidade das gravações que, por não serem realizadas em condições ideais

durante o trabalho de campo, dificultam o exame espectral. Somando-se a isso, há

fenômenos da língua, principalmente aqueles referentes a questões suprassegmentais

como o acento lexical e secundário, e/ou ensurdecimento e apagamento vocálicos,

que, por não serem originalmente delineados aos propósitos desta tese, não puderam

ser testados mediante experimentos específicos, delineados, exclusivamente, para tal

propósito.

A descrição e análise linguística de variedades africanas de língua portuguesa

configura uma área vasta com muitos aspectos a serem, ainda, explorados e, mesmo

revistos. Nos últimos anos, isso tem sido feito por diferentes pesquisadores de-

dicados à análise do pst (FIGUEIREDO, 2009, 2010; GONÇALVES 2010; 2016;

BRANDÃO; VIEIRA, 2012a; CHRISTOFOLETTI, 2013; SANTOS, E. 2015; HA-

GEMEIJER, 2016; BALDUINO; BANDEIRA; FREITAS, 2017; BALDUINO, 2018;

2020a; BRAGA, 2017; 2018; 2019; GOMES, 2018; NASCIMENTO 2018a; 2018b;
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FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; BRAGA, 2018; LOPES; ARAUJO; BAL-

DUINO, 2019; ARAUJO, 2020; 2021; BALDUINO; FREITAS; VIEIRA, 2020; VI-

EIRA; BALDUINO, 2021; entre outros) e do pp (AGOSTINHO, 2016; BALDUINO;

BANDEIRA; FREITAS, 2017; BALDUINO, 2018; 2020b; ARAUJO; BALDUINO,

2019; SANTIAGO, 2019; AGOSTINHO; SOARES; MENDES, 2020, AGOSTINHO;

MENDES; 2020; BALDUINO; FREITAS; VIEIRA, 2020; MENDES, 2021, entre

outros). Esses estudos, assim como os trabalhos futuros cujo foco são/serão as vari-

edades de língua portuguesa faladas em stp, ao trazerem descrições estruturais, são

primordiais para o estabelecimento e fixação de uma norma própria ao arquipélago.

No entanto, para isso, é preciso que discussões relativas à política linguística também

sejam contempladas, bem como a divulgação dos resultados obtidos na comunidade

a que as pesquisas se referem, visto que a língua, além de ser um fenômeno variável,

configura um fenômeno social, geopolítico, histórico e cultural. É indispensável que

as pesquisas voltadas aos aspectos estruturais do pstp, ao descreverem os subsiste-

mas que compõem tal variedade, reflitam e encorajem, desse modo, a ruptura das

relações de poder linguístico ainda exercidas pelo pe em stp e possam direcionar

a consolidação do(s) falare(s) santomense(s) em diferentes espaços sociais do país,

inclusive os burocráticos.
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Apêndice

Testes de Repetição

Nesta seção dos apêndices, expomos as sentenças e os itens lexicais que foram
coletados durante os trabalhos de campo realizados em São Tomé e Príncipe. No caso
das sentenças, foi requisitado, para cada informante, que as repetissem três vezes,
todavia, a primeira rodada de repetições foi descartada. Sendo assim, o número
de ocorrências foi estabelecido tendo em vista duas ocorrências por informante. A
seguir, detalhamos, por fenômeno, as sentenças e itens lexicais examinados.

A Sândi Vocálico Externo: degeminação

1. O vovô observa os pássaros

2. A barba áspera está grande

3. O menino une uma equipa para o futebol

4. A matabala1 amarela é gostosa

5. O maracujá amarelo é gostoso

6. O maracujá atingiu bom preço

7. A matabala ama o limão

8. O maracujá ama o limão

9. O maracujá azedou o sumo

10. O maracujá áspero é gostoso

11. A matabala áspera é gostosa

12. O primo une toda a família

13. A matabla apesar de verde é gostosa

14. O maracujá apesar de verde é gostoso

15. A matabla apesar de verde e cara é gostosa

16. A madeira áspera estragou

17. O maracujá áspero e verde é gostoso

18. A matabala áspera e verde é gostosa

1Da flora de São Tomé e Príncipe.
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19. O Príncipe ilumina o mundo

20. O Príncipe inocente é lindo

21. O desporto humilde é justo

22. O desporto utiliza boas equipas

23. O desporto único é saudável

24. O desporto une boas equipas

25. O calulu2 único é gostoso

26. O calulu une as pessoas boas

27. O calulu unido ao arroz é gostoso

28. O maquequê3 enorme é gostoso

29. O maquequê elege boas vitaminas

30. O vovô orgulhoso é bom

31. O vovô ouve muito bem

32. O calulu utiliza bons temperos

B Sândi Vocálico Externo: elisão

1. O maquequê ótimo estava gostoso

2. A matabala enorme é gostosa

3. A matabala original é gostosa

4. O maracujá enorme é gostoso

5. O maracujá original é gostoso

6. A matabala ótima é gostosa

7. A menina ótima está cantando

8. O maracujá origina um bom sumo

9. A matabala origina uma boa comida

10. A matabala original mas cara faz bem

2Prato típico na ilha de São Tomé.
3Da flora de São Tomé e Príncipe.
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11. A menina elogia seu amigo

12. O vovô ama os seus netos

13. A amiga orgulhosa é a Elvira

14. A menina elege o presidente

15. A menina ora todas as manhãs

16. A menina eleva as mãos ao céu

17. A menina economiza o dinheiro

18. O vovô abraça o bom neto

19. O vovô elegante está feliz

20. O vovô elege o bom presidente

21. O vovô ótimo é divertido

22. O vovô olha o lindo céu

23. O vovô animado mas sábio avisou sobre a festa

24. O vovô elegante como um príncipe está bonito

25. A menina ouve o canto dos pássaros

26. O maquequê apetitoso é bom

27. O maquequê adiciona bons temperos

28. O maquequê original é mais gostoso

29. O maquequê origina uma boa comida

30. O maquequê apetitoso mas caro está na panela

31. A amiga ótima é a Maria

32. A menina honra a sua família

33. O maquequê original de São Tomé está pronto

34. A menina olha os pássaros no céu
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C Sândi Vocálico Externo: ditongação

1. A banana imensa está gostosa

2. O passeio4 iluminado está bonito

3. A banana úmida levou chuva

4. O maracujá imenso é gostoso

5. O maquequê imenso é gostoso

6. A lâmpada ilumina a noite

7. O maracujá utiliza as vitaminas

8. A visita íntima acabou

9. Este café usou açúcar e pó

10. O príncipe observa o reino

11. O menino ouve muitas histórias

12. O padre ama a honestidade

13. O maracujá unido ao cajamanga faz bem

14. O matabala unido ao safú faz bem

15. O príncipe opta pelo bem

16. O menino ofendeu o irmão

17. O café utiliza o açúcar

18. O príncipe ouve lindas histórias

19. O micocó estava muito saboroso

20. O príncipe honrado ajuda os pobres

21. O grande amigo é honesto

22. O grande ama a grandeza

23. O maquequê igual ao calulu está pronto

24. O vovô humilde é legal

25. O vovô utiliza o carro

26. O vovô único tem muitos netos

4Equivalenta à calçada em pb.
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27. O vovô une os bons netos

28. O vovô irritado e sábio avisou sobre isso

29. O menino iludido é bonito

30. O micocó estragou ontem

31. O calulu amaargo está gostoso

32. O menino ama a escola

33. O menino acabou a lição

34. O menino amado está crescido

35. O café estava muito saboroso

36. O azeite úmido tempera a comida

37. O príncipe olha o reino

38. O casaco áspero está velho

39. O mato imenso como uma floresta cercou a casa

40. O calulu assim como a banana estava gostoso

41. O abacate adorável está maduro

42. O abacate adora a árvore

43. O padre usa a igreja

44. O padre humilde está rezando

45. O azeite utiliza o sal

46. O café utiliza o açúcar

47. O abacate amassado mas maduro estava muito bom

Testes de Elicitação
Nesta seção, apresentamos os itens lexicais coletados mediante elicitação. As

palavras utilizadas para análise da vocalização de /l/, do apagamento do rótico e da
neutralização vocálica foram elicitadas com o auxílio de imagens e perguntas e/ou
frases previamente elaboradas que conduziam o informante a produzir a resposta
esperada. Após identificada o item alvo, este era inserido na frase veículo Eu falo X
baixinho, que estava especificada na imagem, e repetida três vezes por cada sujeito
participante. A seguir, expomos as imagens usadas para elicitação das palavras
consideradas. Cada imagem poderia ser usada para elicitação de um ou mais itens
lexicais, os quais estão especificados em negrito. Algumas vezes, apenas as frases
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e/ou as perguntas não eram suficientes para elicitar os dados, então o pesquisador
precisava apontar ou fazer gestos que conduziam o informante a chegar no item
esperado. Trazemos uma amostra das imagens utilizadas a seguir.

(a) O que ele vai fazer? Pescar.
Onde? Mar. Usando um navio?
Barco.

(b) O que é isso que ilumina o dia?
Sol.

(c) Qual o nome dessa ferramenta?
Martelo.

(d) O que é isso? Porta.

Apresentadas uma amostra das imagens utilizadas para elicitar os dados, nas
seções seguintes, reunimos os itens lexicais, coletados mediante essa técnica, sepa-
rados conforme o fenômeno em evidência.

D Vocalização de /l/ em coda

O processo de vocalização da lateral em coda foi observado, dentre os dados
de fala espontânea, com base na coleta de 49 itens lexicais. Somando-se a essas pa-
lavras, há seis descartes especificados com um risco horizontal e correspondem aos
itens Algema, consistentemente, produzido como ["Zem5] por todos os informantes,
e Cascavel, Elmo, Elfo, Formol e Pálpebra, palavras não reconhecidas pelos
sujeitos. Ademais, considerando que a primeira rodada de repetições foi desconside-
rada deste estudo, trabalhamos com 98 ocorrências por sujeito, ou 588 ocorrências
por variedade.

1. Adulto

2. Álcool

3. Álcool

4. Algema

5. Algodão

6. Almoçar

7. Almofada

8. Anel

9. Anzol

10. Azul

11. Bolsa

12. Bolso

13. Brasil

14. Cachecol

15. Calça

16. Cascavel

17. Colchão

18. Culpado
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19. Culto

20. Difícil

21. Elmo

22. Elfo

23. Fácil

24. Farol

25. Filme

26. Formol

27. Fralda

28. Funil

29. Futebol

30. General

31. Girassol

32. Hospital

33. Mel

34. Mil

35. Natal

36. Olfato

37. Palmeira

38. Pálpebra

39. Pincel

40. Polvo

41. Pólvora

42. Portugal

43. Potável

44. Pulmão

45. Pulseira

46. Rural

47. Sal

48. Salgado

49. Salsicha

50. Salto

51. Sol

52. Soldado

53. Telejornal

54. Túnel

55. Vulcão

E Apagamento de /r/ em coda

O exame do processo de vocalização da lateral em coda foi realizado tendo
em vista 75 itens lexicais distintos. Dentre os itens coletados, não houve descartes
de palavras e, considerando que a primeira rodada de repetições foi eliminada do
estudo, trabalhamos com 150 ocorrências por informante, totalizando, assim, 900
ocorrências para o pst e 900 ocorrências para o pp.

1. Aberta

2. Acordar

3. Açúcar

4. Aeroporto

5. Almoçar

6. Apertar

7. Árvore

8. Assistir

9. Ator

10. Barco

11. Borboleta

12. Caderno

13. Cantor

14. Cartaz

15. Carteira

16. Cartolina

17. Casar

18. Certa

19. Círculo

20. Colar

21. Colher

22. Comer

23. Computador

24. Conversar

25. Cordão

26. Correr

27. Cortar

28. Curta

29. Dor

30. Dormir

31. Energia

32. Enforcado

33. Escalar
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34. Escrever

35. Ferver

36. Flor

37. Forca

38. Formiga

39. Forte

40. Garfo

41. Horta

42. Hortaliça

43. Irmã

44. Irmão

45. Ladrar

46. Mar

47. Martelo

48. Morcego

49. Morder

50. Morto

51. Mulher

52. Nervosa

53. Perder

54. Perna

55. Perto

56. Pescar

57. Porco

58. Porta

59. Portugal

60. Senhor

61. Subir

62. Suor

63. Talher

64. Tartaruga

65. Telejornal

66. Televisor

67. Terminar

68. Termômetro

69. Torta

70. Transporte

71. Urbana

72. Urso

73. Verde

74. Vermelho

75. Vírgula

F Neutralização Vocálica

Para análise da neutralização vocálica no pst e no pp, coletamos 161 palavras
distintas. Inicialmente, embora tenham sido coletadas 483 ocorrências por infor-
mante, a opção por descartar a primeira rodada de repetição de cada item lexical
nos concedeu um número final de 322 ocorrências por sujeito. No total, trabalhamos
com o número de 1932 ocorrências por variedade, sendo que, para cada ocorrência,
mensuramos os formantes das vogais em sílabas átonas e tônicas.

1. Aberta

2. Abóbora

3. Acordar

4. Açúcar

5. Adulto

6. Aeroporto

7. Álcoool

8. Alface

9. Algema

10. Algodão

11. Almoçar

12. Almoço

13. Almofada

14. Amarelo

15. Âncora

16. Anel

17. Anzol

18. Apertar

19. Árvore

20. Assistir

21. Ator

22. Azul

23. Barco

24. Bolsa

25. Bolso

26. Boneca

27. Bonita
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28. Borboleta

29. Brasil

30. Cachecol

31. Caderno

32. Calça

33. Calendário

34. Cantor

35. Cartaz

36. Carteira

37. Cartolina

38. Casar

39. Catorze

40. Cebola

41. Cemitério

42. Cenoura

43. Cérebro

44. Certa

45. Chávena

46. Chocolate

47. Círculo

48. Colar

49. Colchão

50. Colher

51. Comer

52. Computador

53. Conversar

54. Cordão

55. Correr

56. Cortar

57. Coruja

58. Cotovelo

59. Culpado

60. Culto

61. Curta

62. Dezenove

63. Dezessete

64. Dezoito

65. Difícil

66. Dinheiro

67. Dor

68. Dormir

69. Energia

70. Enforcado

71. Escalar

72. Escola

73. Escrever

74. Estrada

75. Estrela

76. Fácil

77. Farol

78. Ferver

79. Filme

80. Flor

81. Foguetão

82. Forca

83. Formiga

84. Forte

85. Fósforo

86. Fralda

87. Funil

88. Futebol

89. Garfo

90. General

91. Girassol

92. Horta

93. Hortaliça

94. Hospital

95. Irmã

96. Irmão

97. Ladrar

98. Mar

99. Martelo

100. Mel

101. Menina

102. Menino

103. Mil

104. Morcego

105. Morder

106. Morto

107. Mosquiteiro

108. Mosquito

109. Mulher

110. Natal

111. Nervosa
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112. Nuvem

113. Olfato

114. Palmeira

115. Pepino

116. Pequena

117. Pequeno

118. Perder

119. Perigoso

120. Perna

121. Perto

122. Pescar

123. Pincel

124. Pneu

125. Polvo

126. Pólvora

127. Porco

128. Porta

129. Portugal

130. Potável

131. Preguiçoso

132. Professora

133. Pulmão

134. Pulseira

135. Rural

136. Sal

137. Salsicha

138. Salto

139. Senhor

140. Sofá

141. Sol

142. Soldado

143. Subir

144. Suor

145. Talher

146. Tartaruga

147. Telejornal

148. Telemóvel

149. Televisor

150. Terminar

151. Termômetro

152. Tesoura

153. Torta

154. Transporte

155. Túnel

156. Urbana

157. Urso

158. Verde

159. Vermelho

160. Vírgula

161. Vulcão

G Nasalização Tautossilábica

Para análise da nasalização tautossilábica no pst e no pp, coletamos 48 pares
mínimos que continham vogais nasalizadas e orais em sílabas tônicas (T) e pretônicas
(PT). Os logatomas estão representados como (L).

(1) Tônicas (T)

T [a] [5̃]
cato ["ka.tU] canto ["k5̃.tU]
papa ["pa.p5] pampa ["p5̃.t5]
tato ["ta.tU] tanto ["t5̃.tU]
baba ["ba.b5] bamba ["b5̃.b5]
dado ["da.dU] dando ["d5̃.dU]

Total 05 pares
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T [e] [ẽ]
teto ["tetU] ∼ ["tEtU] tento ["tẽtU]
quete ["kE.tI] ∼ ["kE.tSI] quente ["kẽ.tI] ∼ ["kẽ.tSI]
cadete [ka"de.tI] ∼ [ka"de.tSI] cadente [ka"dẽ.tI] ∼ [ka"dẽ.tSI]
gueto ["ge.tU] guento (L) ["gẽ.tU]
beto ["be.bU] bembo (L) ["bẽ.bU]

Total 05 pares
T [i] [̃ı]

pita ["pi.t5] pinta ["p̃ı.t5]
quita ["ki.t5] quinta ["k̃ı.t5]
bigo (L) ["bi.gU] bingo ["b̃ı.gU]
didi (L) [di."di] ∼ [dZi."dZi] dindim [d̃ı"d̃ı]∼ [dZ̃ı."dZ̃ı]

Total 04 pares
T [o] [õ]

cota ["kO.t5] conta ["kõ.t5]
pote ["pO.tI] ∼ ["pO.tSI] ponte ["põ.tI] ∼ ["põ.tSI]
toto (L) ["to.tU] tonto ["tõ.tU]
gôdola (L) ["go.do.l5] gôndola ["gõ.do.l5]

Total 04 pares
T [u] [ũ]

cuca ["ku.k5] cunca (L) ["kũ.k5]
tuba ["tu,b5] tumba ["tũ.b5]
puba ["pu.b5] pumba ["pũ.b5]
Buda ["bu.d5] bunda ["bũ.d5]
adubo [a"du.bU] Dumbo ["dũ.bU]

Total 05 pares

(2) Pretônicas (PT)

PT [a] [5̃]
Kaka [ka."ka] cancan [k5̃."k5̃]
padora (L) [pa."dO.R5] pandora (L) [p5̃."dO.R5]
tapada [ta."pa.d5] tampada [t5̃."pa.d5]
babú (L) [ba."bu] bambu [b5̃."bu]
gabar [ga."baR] ∼ [ga."ba] gambá [g5̃."ba]

Total 05 pares

PT [e] [ẽ]
dedê (L) [de."de] dendê [dẽ."de]
quetão (L) [ke."t5̃

“
Ũ] quentão [kẽ."t5̃

“
Ũ]

betonito [be.to"ni.tU] bentonito (L) [bẽ.to"ni.tU]
guepardo [ge."paR.dU] guempardo (L) [gẽ."paR.dU]
pedido [pe."di.dU] pendido [pẽ."di.dU]

∼ [pe."dZi.dU] ∼ [pẽ."dZi.dU]
Total 05 pares
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PT [i] [̃ı]
pitar [pi."taR] pintar [p̃ı."taR]
quitado [ki."ta.dU] quintado (L) [k̃ı."ta.dU]
guibada (L) [gi."ba.d5] guimbarda [g̃ı."baR.d5]
bigar (L) [bi."gaR] ∼ [bi."ga] bingar [b̃ı."gaR] ∼ [b̃ı."ga]
didi [di"di] ∼ [dZi"dZi] dindim [d̃ı."d̃ı] ∼ [dZ̃ı."dZ̃ı]

Total 05 pares
PT [o] [õ]

bobó [bo."bO] bombom [bõ."bõ]
gogô [go."go] gongo [gõ."go]
cotar [ko."taR] ∼ [ko."ta] contar [kõ."taR] ∼ [kõ."ta]
dodoca (L) [do."dO.k5] dondoca [dõ."dO.k5]
toteira (L) [to."te

“
I.R5] tonteira [tõ."te

“
I.R5]

∼ [to."te.R5] ∼ [to."te.R5]
Total 05 pares

PT [u] [ũ]
bubu [bu."bu] bumbum [bũ."bũ]
dudu [du."du] dundum [dũ."dũ]
cubata [ku."ba.t5] cumbata [kũ."ba.t5]
putilha (L) [pu."ti.L5] puntilha [pũ."ti.L5]

∼ [pu."tSi.L5] ∼ [pũ."tSi.L5]
tuguear (L) [tu.ge."aR] tunguear [tũ.ge."aR]

∼ [tu.ge."a] ∼ [tũ.ge."a]
Total 05 pares

H Nasalização Heterossilábica

Para análise da nasalização heterossilábica no pst e no pp, coletamos 40 itens
que continham vogais nasalizadas. Dentre esses, utilizamos 32 dados.

1. Amamentar

2. Amortecer

3. Amolado

4. Analisar

5. Animado

6. Animador

7. Banana

8. Bananada

9. Banalizar

10. Bananeira

11. Cama

12. Camarada

13. Camarote

14. Camada

15. Caneta

16. Cano

17. Canalizar

18. Cometa

19. Dama

20. Domado

21. Familiar

22. Lamaceira

23. Laminado

24. Mana

25. Maçaneta

26. Mamadeira

27. Manifestar

28. Manivela

29. Manicure

30. Namorada
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31. Namorado

32. Namorador

33. Pena

34. Puma

35. Tanajura

36. Tema

37. Time

38. Timão

39. Traumatizar

40. Tenacidade


