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Resumo 

 

Ao contrário do género, a natureza flexional do plural é (praticamente) incontestada. 

A maior parte dos autores (Vázquez Cuesta e Luz, 1971; Andrade, 1977; Villalva, 2000; 

Mateus et al., 2003) concorda em representar o morfema de plural com -s, ainda que 

se discuta, para alguns casos, a maneira como a forma de plural e de singular se 

relacionam fonologicamente (Morales-Front e Holt, 1997; Schwindt e Wetzels, 2016). 

De facto, ao observar os alofones [z], [ʒ] e [ʃ], a análise tradicional (Mateus e Andrade, 

2000) propõe uma fricativa coronal /S/ subespecificada quanto a [vozeado] e a 

[anterior] como representação fonológica do morfema. Esta proposta obriga os casos 

problemáticos de formação do plural – nomeadamente, 1) o plural dos nomes 

acabados em -ão, 2) o plural dos nomes acabados em -r ou -S e 3) o plural dos nomes 

acabados em -l – a serem analisados com referência a alterações fonológicas do 

marcador de classe e outras. Gera-se ainda o problema de englobar na proposta 

alguns dialetos insulares e continentais do PE que formam plural com [j], bem como 

conjungá-la, de forma elegante, com os dados da aquisição. 

No presente trabalho, pretendemos reanalisar os problemas acima expostos à luz da 

teoria dos elementos (Schane, 1984; Backley, 2011; Scheer e Kula, 2018), do CV 

estrito (Scheer e Cyran, 2018a)  e da fonologia lexical adaptada (Kiparsky, 1982; 

Mohanan, 1986; Scheer e Cyran, 2018b), sugerindo a adição de um autossegmento 

palatal à forma fonológica desde morfema; isto é, averiguamos em que medida a 

representação /{I}S/, como forma sincrónica, ajuda a otimizar a análise da formação 

do plural em português e a “desfazer” algumas aparentes irregularidades. Por fim, 

cruzamos esta proposta de representação com dados das propostas teóricas feitas 

até ao momento, da diacronia, da dialetologia e da aquisição, de modo a apurar a sua 

vantagem descritiva. 
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Abstract 

 

Unlike gender, the inflectional nature of the plural is (practically) undisputed. Most of 

the authors (Vázquez Cuesta e Luz, 1971; Villalva, 2000; Andrade, 1977; Mateus et al., 

2003) agree to represent the plural morpheme with -s, although we discuss in some 

cases how the form plural and singular are phonologically related (Morales-Front e Holt, 

1997; Schwindt e Wetzels, 2016). 

In fact, by looking at the allophones [z], [ʒ] and [ʃ], the traditional analysis (Mateus e 

Andrade, 2000) proposes a coronal fricative / S /, unspecified when [voice] and [ant], as 

the phonological representation of this morpheme. This proposal highlights some 

problematic cases of plural formation, namely 1) the plural names ending in -ão, 2) the 

plural names ending in -r or -S and 3) the plural names ending in -l, which are explained 

according to the variations of the root or the class marked and have anything to do with 

the plural /S/ itself. There are also problems in including all dialects of Portuguese under 

this proposal, as well as explaining language acquisition.  

In the present work, we intend to reanalyze the above problems in the light of the 

framework combination of element theory (Schane, 1984; Backley, 2011; Scheer e Kula, 

2018), strict CV (Scheer e Cyran, 2018a)  and adapted lexical phonology (Kiparsky, 1982; 

Mohanan, 1986; Scheer e Cyran, 2018b). We suggest the addition of a palatal 

autossegment to the phonological form of the plural morpheme and we investigate to 

what extent the representation /{I}S/, as a synchronic form, helps to optimize the 

analysis of plural formation in Portuguese. Finally, we will cross this representation 

proposal with data from the theoretical proposals made so far, from language history, 

dialectology and acquisition in order to ascertain its descriptive advantage. 

 

Keywords: morphophonology, plural, lexical representation, palatality. 
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Introdução 

De acordo com o Nominal Mapping Parameter, de Chierchia (1998), as línguas do 

mundo variam de acordo com os traços [+/- argumentativo] e [+/- predicativo] em 

termos de determinação nominal. As línguas [- pred], como o chinês, morfologicamente 

muito analíticas, não distinguem nomes massivos de nomes contáveis. Por outro lado, 

as línguas [+ pred], como, por exemplo, o alemão, o russo e o português, não só fazem 

esta distinção, como também pluralizam (ou “dualizam”) os nomes contáveis. 

A maneira como cada língua forma o plural, no entanto, não é uniforme (Haspelmath e 

Sims, 2010: 34-53), podendo realizar-se através de processos morfológicos 

concatenativos, como a prefixação (da/nda “dia/dias”, em akan) e a sufixação (bee/bees 

“abelha/abelhas”, em inglês), ou de processos não-concatenativos, como a reduplicação 

(manók/manómanók “galinha/galinhas”, em pangasinánês) e a alternância vocálica no 

radical (m[ʊ]tter/m[y]tter “mãe/mães”, em alemão), por oposição ao singular que 

normalmente é marcado com zero (Haspelmath, forth: 6). Ainda assim, mesmo em 

processos concatenativos, nem sempre a concatenação é linear/segmental, como é o 

caso do albanês, que concatena um autossegmento1 palatal à forma base para formar o 

plural, como se observa na tabela 1: 

 

Tabela 1. Formação do plural em albanês. 

Singular Plural 

armi[k] “inimigo” armi[c] “inimigos” 

mur[g] “monge” mur[ɟ] “monges” 

portoka[ɬ] “laranja” portoka[j] “laranjas” 

                                                           
1 De acordo com a Fonologia Autossegmental clássica (Goldsmith, 1976), um autossegmento é 

uma unidade autossegmental independente com um comportamento próprio e o mesmo autossegmento 
pode ser parte de um ou ser comum a mais do que um segmento da cadeia fonológica linear. 
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Dada a inegável interinfluência entre a Morfologia e a Fonologia, quer em processos 

suprassegmentais (como a atribuição de acento),  quer em processos infrassegmentais 

(como se vê na Tabela 1, a formação do plural em albanês), quando determinadas regras 

fonológicas se aplicam a um domínio morfológico específico (classe lexical, tipo de 

morfema, empréstimos), torna-se imprescindível a qualquer investigador que queira 

explorar a formação do plural numa dada língua desenvolver o seu estudo numa 

interface morfofonológica (ver, por exemplo, Inkelas, 2014).  

O caso do português não é exceção, uma vez que, como dizem Schwindt e Wetzels 

(2016: 191), “[although] the inflexional nature of number is unchallanged, the 

phonology involved to account for the correspondence between singular and plural 

forms is, in some cases, more intricate”. A referência a more intricate cases concerne a 

três casos específicos, nomeadamente, a pluralização de: (i) nomes terminados em -ão; 

(ii) nomes acabados em /R/ ou /S/2; (iii) e, por fim, nomes terminados em /l/3. 

Muitos investigadores (Câmara, 1970; Vázquez Cuesta e Luz, 1971; Andrade, 1977; 

Morales-Front e Holt, 1997; Bisol, 1998; Mateus e Andrade, 2000; Villalva, 2000) têm 

tentado resolver os problemas associados a estes três casos a partir da análise da forma 

fonológica do tema (radical + vogal temática), permanecendo /-S/ como forma 

fonológica incontestada do morfema. Ora, neste ponto, surge a questão orientadora do 

nosso estudo: e se nós desafiássemos a representação lexical deste morfema? 

Neste sentido, esta tese tem uma estrutura tripartida em consequência dos três 

objetivos principais que a ela subjazem, designadamente: 

 

                                                           
2 O uso de maiúsculas em Fonologia representa, convencionalmente, que estamos a referir-nos 

a uma forma muito abstrata, subespecificada, que poderá assumir várias formas na realização de 
superfície. 

3 Nesta tese, tanto para a transcrição fonética, como para a transcrição fonológica são usados os 
símbolos do IPA – International Phonetic Alphabeth. 
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i.Recuperar e discutir as propostas feitas na literatura acerca da(s) forma(s) 

fonológica(s) do morfema de plural do português; 

ii.Problematizar a representação assumida e sugerir uma que seja mais adequada 

à descrição do português contemporâneo; 

iii.Reanalisar os mecanismos de formação de plural, em especial, os casos 

problemáticos, à luz da proposta que iremos apresentar. 

 

Como tal, encetamos o primeiro capítulo com breves considerações sobre a estrutura 

morfológica e fonológica da margem direita de palavra, uma vez que este constitui o 

locus da flexão (secção 1.1.). De seguida, em 1.2., recuperamos as propostas de 

categorização e de explicação fonológica da correspondência singular-plural nos nomes 

do português. Por fim, apontamos alguns dos problemas das análises expostas (secção 

1.3.), concluindo este capítulo com uma suma da informação abordada (1.4.). 

No capítulo 2, compilamos uma série de dados de natureza sincrónica e diacrónica que, 

por um lado, tornam mais explícitas algumas posições teóricas vistas em (1.2.) e, por 

outro, preparam a análise feita no capítulo 3. Na secção 2.1., compomos a história da 

evolução do morfema de plural desde o latim até ao português moderno. 

Seguidamente, voltamos o nosso olhar para as realizações díspares que ele tem no 

português contemporâneo (secção 2.2.) e, finalmente, em 2.3., recuperamos alguns 

dados da aquisição fonológica, com vista a esclarecer a forma como o morfema é 

representado e computado. O capítulo termina, na secção 2.4., com um resumo dos 

dados recolhidos. 

O último capítulo tem o propósito de apresentar uma proposta renovada de 

representação e processamento fonológico da unidade linguística em estudo, partindo 

das análises apresentadas ao longo dos capítulos 1 e 2. Neste sentido, em 3.1., 

discutimos e selecionamos os modelos teóricos necessários à (re)abordagem deste 

tema. Depois, na secção 3.2., desafiamos a representação assumida e propomos uma 

nova forma teórica para morfema de plural. Em 3.3., testamos essa proposta, mediante 
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a sua aplicação aos casos vistos em 1.2. e em 2.2., sintetizando os principais pontos 

abordados no término do capítulo (secção 3.4.). 

Em função das circunstâncias atuais, designadamente da pandemia da COVID-19, esta 

tese não contempla um estudo experimental. É, portanto, essencialmente, um exercício 

teórico com base nos dados das principais obras, capítulos e artigos que versam sobre o 

problema em estudo. Ainda assim, conscientes de que a descrição teórica, per se, 

poderá ser algo relativamente falível em ciência, esperamos contribuir de alguma forma 

para uma melhor compreensão da representação e dos processos fonológicos 

envolvidos na formação do plural em português, procurando ser um ponto de partida 

sólido para estudos experimentais futuros. 
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Capítulo 1 – Estado de Arte 

Como é bem sabido no âmbito da investigação científica, retomando a metáfora 

medieval de Bernardo Chartres (apud Eco, 2018), se hoje podemos ver mais longe, não 

é somente por mérito nosso, mas porque estamos aos ombros de gigantes. Deste modo, 

reconhecido o problema a tratar, ou seja, a representação do morfema de plural do 

português, há que, em primeiro lugar, fazer referência a quem antes de nós o 

problematizou, investigou e tentou solucionar com os recursos do seu tempo. 

Neste capítulo, começamos por enquadrar o morfema de plural naquilo que se sabe da 

estrutura fonológica e morfológica do português (secção 1.1.). Posteriormente, 

mostramos, agrupadamente, o tratamento dado a cada uma das questões que derivam 

deste mecanismo flexional (secção 1.2.). Na secção 1.3., levantamos alguns problemas 

teóricos e descritivos que estas propostas feitas ostentam, isto é, aquilo que motivou a 

nossa investigação. Por fim, sintetizamos a informação deste capítulo. 

1.1. Considerações prévias sobre a Morfologia e a Fonologia da margem 

direita de palavra 

De acordo com Villalva (2000; 2008), todas as palavras do português têm uma estrutura 

básica formada por um radical, um constituinte temático e um constituinte flexional, 

hierarquicamente dispostos da seguinte maneira: 

 

Figura 1. Palavras morfológica do português (retirado de Villalva, 2000: 9). 

 

 

A flexão de número em português – um subtipo de flexão morfológica – contrasta dois 
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valores (singular/plural) e afeta nomes e adjetivos de forma semelhante. Segundo 

Mateus et al. (1990) e Villalva (2000), a formação do singular não implica qualquer 

modificação formal (-ø), enquanto que a do plural consiste na adjunção do sufixo -s ao 

tema adjetival ou nominal, ou -es em palavras terminadas em r, s e z, embora apenas -s 

seja o morfema de plural4, como veremos mais à frente neste capítulo. 

Em suma, quando estudamos o morfema de plural do português, olhamos para o último 

elemento a ser encaixado na cadeia morfológica e, portanto, para o limite direito da 

palavra fonológica. Contudo, pela sua adjacência, não deixa de ser relevante a 

observação de outros constituintes como o radical (em especial, a sua margem direita) 

e o constituinte temático. 

1.1.1. Radicais nominais 

De acordo com Villalva (2008: 84), um radical define-se como “o constituinte núcleo de 

uma palavra simples, ou seja, como o constituinte que define o conteúdo semântico e 

as propriedades gramaticais básicas da palavra que integra”, dentre elas, a informação 

fonológica. Esta informação, associada a cada unidade lexical, integra não só a 

representação fonológica propriamente dita (ou seja, os segmentos alinhados), mas 

também a representação morfemática que espelha as fronteiras morfofonológicas. Por 

exemplo, o radical de pato representa-se morfofonologicamente como /#pat+/. 

Os radicais nominais em português podem ser simples, quando constituídos apenas pela 

raiz lexical (ex.: /#pat+/), ou complexos, quando combinam a raiz com outros morfemas 

derivacionais, quer prefixos, quer sufixos (ex.: /#pat+ud+/). No entanto, como o nosso 

estudo se centra na flexão, tomamos o radical sempre como um todo, quer seja simples 

ou complexo, uma vez que neste constituinte aquilo que nos interessa é o seu limite 

direito. 

Assim, em termos segmentais, os radicais nominais temáticos (ou seja, aqueles a que se 

                                                           
4 Vázquez Cuesta e Luz (1971: 376) defendem que este é um alomorfe de -s e que se aplica também ao caso 

dos substantivos terminados em /-l/ “(…) [que] fazem plural (…) por queda de l final que, ao acrescentar-se a marca 
de plural -es fica em posição intervocálica”. 
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segue uma vogal que funciona como constituinte temático) terminam, por norma, em 

consoante5. Por outro lado, os radicais atemáticos, na sua maioria empréstimos de 

línguas menos presentes na etimologia do léxico do Português ou acidentes diacrónicos, 

podem ter uma consoante, uma vogal ou um ditongo tónico no seu limite direito 

(Villalva, 2008), como esclarece a tabela 2: 

 

Tabela 2. Estrutura morfofonológica dos radicais temáticos e atemáticos. 

 

Em consequência desta distinção, é fundamental ter em atenção que, enquanto os 

radicais atemáticos podem concatenar-se diretamente com o morfema de plural, os 

radicais temáticos ligam-se previamente a um constituinte temático e/ou marcador de 

género feminino /-a/ (Schwindt, 2018), conforme veremos na subsecção que se segue. 

1.1.2. Constituinte temático 

Os nomes do português, tal como noutras línguas românicas, terminam 

preferencialmente em vogal dadas as restrições fonotáticas da coda (como poderemos 

observar na seguinte subsecção). Esta vogal final, para além de ser útil à fonotaxe da 

língua, na medida em que previne a proliferação de codas finais na língua (Veloso, 2008), 

                                                           
5 Por vezes, esta consoante não se manifesta na forma de superfície, mas está patente na 

representação profunda, como é o caso das palavras terminadas em -ão, que, por norma, têm um radical 
terminado em /N/ (Bisol, 1998; Mateus e Andrade, 2000; Veloso, 2005). 

Radicais temáticos Radicais atemáticos 

pato /#pat+/ javali /#ʒavali+/ 

casa /#kaz+/ jacaré /#ʒakaré+/ 

príncipe /#príncip+/ mingau /#miNgaw+/ 

animal /#animal+/ pires /#pireS#/ 
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parece ter também uma função morfológica – a de vogal temática6 (Câmara, 1970; 

Veloso, 2005) ou marcador de classe (Mateus e Andrade, 2000; Schwindt e Wetzels, 

2016) ou índice temático (Villava, 2000, 2008) – que prepara o nome para receber a 

flexão em género e em número. 

Tradicionalmente, os nomes do português dividem-se em três classes temáticas, 

designadamente, em: (i) nomes terminados em /A/; (ii) nomes terminados em /O/; e (iii) 

nomes terminados em /E/, produzidos, no PE, sistematicamente, como [ɐ], [u] e [ɨ], 

respetivamente, que podemos observar na tabela 3, existindo, para além destas uma 

classe de (iv) nomes atemáticos, terminados em vogal tónica ou ditongo oral, de que 

falámos na subsecção anterior (ver tabela 2).  

 

                                                           
6 Mateus e Andrade (2000) recusam a designação vogal temática (VT) para os nomes, 

reservando-a para a morfologia verbal apenas, ao defender que nos verbos ela é adicionada durante o 
processo de formação de palavras e nos nomes depois com base em 3 argumentos principais: 

(i) Nos verbos, o seu apagamento tem consequências gramaticais, como a formação dos 
tempos do presente – ao invés, os nomes não sofrem este apagamento; 

(ii) Nos verbos, a vogal temática pode ser acentuada, enquanto nos nomes nunca o é, o que 
quer dizer que só são totalmente especificadas depois das regras de atribuição de 
acento; 

(iii) No caso dos verbos, não é obrigatória a sua presença para gerar a palavra. No caso dos 
nomes, é obrigatória para formar a palavra (há sufixos derivacionais para formar 
verbos), segundo Mateus e Andrade (2000: 68). 
 

No entanto, continuamos a considerá-las, neste trabalho, como vogais temáticas, com base em 
três argumentos: 

(i) o seu apagamento, quer seja diacrónico, quer seja sincrónico, tem consequências fonológicas: 
vale-vales; enxoval-enxovais (Villalva, 2008); 

(ii) o facto da vogal temática nominal não ser acentuada não quer dizer que a sua especificação 
se dê depois da aplicação das regras de formação de palavras. Na verdade, é possível que ele esteja 
especificado no léxico como /ɐ/, /u/ e /ɨ/, respetivamente, uma vez que não há alternância com outras 
realizações fonéticas (Veloso, 2016); 

(iii) ainda que nos nomes seja mais estável, tal como nos verbos, a vogal temática é um elemento 
sem realização fonética obrigatória na forma de superfície das palavras, estando sujeita a um número 
significativo de fenómenos de alomorfia e apagamento morfologicamente motivados (Câmara, 1970: 69-
76). 
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Tabela 3. Classes temáticas do português: realizações e representações. 

 

Conforme verificamos na tabela 3, dentre todas as classes temáticas, a que é 

representada pela vogal /E/ é a “mais instável, visto deter uma realização sistemática 

apenas nas formas de masculino plural, estando ausente de numerosas formas de 

masculino singular e de feminino” (Veloso, 2005: 329). Na verdade, nos temas em /E/, 

além da distinção gráfica e fonética, não parece haver uma diferença gramatical entre 

os nomes que terminam em <-e> e os nomes, do mesmo grupo, que terminam em 

consoante, como vemos em [ˈgaɾɨ]-[ˈgaɾɨʃ] e [ˈmaɾ]-[ˈmaɾɨʃ]. 

Contudo, segundo Villalva (2008), há dois tipos de radicais – /-l/ e /-z/ -, que justificam 

a divisão desta classe em duas: uma formada pelos temas em /E/ e outra formada por 

pelos temas Ø. Veja-se a tabela 4: 

 

Tabela 4. Cisão dos nomes de tema em /E/ (adaptado de Villalva 2008: 95). 

 Temas em /A/ Temas em /O/ Temas em /E/ 

Terminados em 

vogal 
casa /kaz+a/ menino /menin+o/ 

base /baz+e/ 

gare /gaɾ+e/ 

Terminados em 

ditongo nasal -ão 

  irmão /irmaN+o/ leão /leoN+e/ 

  mão /maN+o/ pão /paN+e/ 

Terminados em 

consoante 

    luz /baz+e/ 

    mar /maɾ+e/ 

    animal /animal+e/ 

Radicais terminados em /l/ Radicais terminados em /z/ 

val–e vales bas–e  bases 
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Como vemos nesta tabela, de acordo com Villalva (2008), os radicais terminados em /l/ 

de tema em /E/ distinguem-se dos de tema em Ø na concatenação do morfema de 

plural, isto é, enquanto os temas em /E/ simplesmente adicionam /-s/ (cf. gole – goles), 

os temas em Ø têm uma regra adicional de semivocalização dessa consoante (cf. papel 

- papéis - *papeles). 

Por seu lado, nos radicais terminados em /z/, “a distinção vem da realização fonética da 

consoante final do radical que, no caso dos nomes de tema -Ø, mostra que o /z/ está em 

final e palavra, sendo realizado como [ʃ]”, como em ['gaʃ] ou ['tɛʃ], e “no caso dos nomes 

de tema em –e mostra que o /z/ está sendo realizado como [z], como em ['bazi], ['gazi] 

ou ['tɛzi]” (Villavalva, 2008: 96). 

Nesta sequência, combinando a propostas de Bisol (1998) e de Veloso para as nasais 

(2005) (cf. tabela 3), com aquilo que defende Villalva (2008), teríamos, na língua, nomes 

temáticos e atemáticos, conforme se vê na tabela 5. 

enxoval–Ø 

pel–e 

papel–Ø 

móbil–e 

móbil–Ø 

desfil–e 

perfil–Ø 

gol–e 

mongol–Ø 

bul–e 

azul–Ø 

enxovais 

peles 

papéis 

móbiles 

móbeis 

desfiles 

perfis 

goles 

mongóis 

bules 

azuis 

cabaz–Ø  

gaz–e  

gás–Ø  

tes–e  

tez–Ø  

dos–e  

tardoz–Ø 

cabazes 

gazes 

gáses 

teses 

tezes 

doses 

tardozes 
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Tabela 5. Síntese da proposta de classes temáticas de Villalva (2008). 

 

Na verdade, de um ponto de vista de descrição sincrónica, a proposta de Villava (2008; 

anteriormente feita por Vigário, 2003: 75 para os nomes terminados em -ão) não é 

totalmente desprovida de sentido, apesar de ser menos parcimoniosa do que as 

anteriores. Reconhecendo que os falantes não têm consciência etimológica, a explicação 

de Villalva (2008: 95) divide, sem recurso a explicações históricas, os radicais terminados 

em /-l/ e em /-N/, os de tema em /E/ (como vale e cone) e os de tema em Ø (como 

veremos na secção 1.3.3.). Note-se, no entanto, que todas as palavras de tema em /E/ 

(e com radicais terminados em -l ou –N) são derivadas da “simplificação das geminadas” 

no galego-português, como vale (vallis, latim) ou empréstimos que entraram na língua 

durante ou depois do século XVIII, como cone ou bule (Machado, 1967). Em qualquer 

um dos casos, estas palavras são exceções à regra de lenição que provocou a queda de 

-n- e -l- intervocálicos e que, por sua vez, têm consequências na formação do plural.  

Outro argumento determinante em favor da divisão dos nomes do português em quatro 

classes temáticas é o caso dos radicais terminados em /z/, visto que, nestes casos, a 

presença ou ausência de uma vogal fonética na forma do singular, como em gás-gaze, 

apesar da homofonia do plural. 

 Concluímos, assim, que, no português, os nomes dividem-se entre quatro classes 

temáticas ainda que, atendendo ao seu comportamento, a classe temática Ø seja 

lexicalmente restrita a um subgrupo lexical restrito de nomes cujo radical termina em -

l, -N ou -S. 

Temas em /A/ Temas em /O/ Temas em /E/ Temas em Ø Atemáticos 

casa-casas mito-mitos gaze-gazes gás-gazes lápis-lápis 

  vale-vales casal-casais  

  cone-cones leão-leões som - sons 

 mão-mãos  pão- pães íman- ímans 
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Para além disto, assumimos que, por ausência de alternância, as vogais temáticas do 

português devem ser fonologicamente representadas não como /a/, /o/ e /e/, mas 

como /ɐ/, /u/ e /ɨ/ (Veloso, 2016), parecendo-nos que, em complementaridade com as 

vantagens descritivas que veremos ao longo desta tese, esta proposta descreve melhor 

o conhecimento interiorizado dos falantes. 

1.1.3. Estrutura silábica da margem direita de palavra 

A maioria dos fonólogos, concorda que “an understanding of the syllable structure is 

essential for an understanding of the phonological organization of the language” 

(Spencer, 1996: 74), tanto no que toca à forma fonológica que os morfemas assumem, 

assim como no condicionamento dos processos fonológicos de uma língua (Freitas, 

1997; Bisol, 1999). Conscientes disso, dedicamos esta secção não à discussão teórica da 

existência e da representação da sílaba, mas à recuperação daquilo que se sabe sobre a 

sílaba no português, em especial, no que diz respeito à margem direita de palavra, uma 

vez que é nela que se desenrola o processo de pluralização. 

As principais descrições da sílaba do português dentro da corrente generativa (Bisol, 

1999; Mateus e Andrade, 2000; Veloso, 2003; Mateus et al., 2003) assumem que a sílaba 

se organiza de acordo com o Princípio de Sonoridade (Selkirk, 1984) e assumem o 

modelo binário ataque-rima proposto, pela primeira vez, por Pike e Pike (1947), e 

desenvolvido por Blevins (1995). Veja-se a representação da estrutura interna da sílaba 

na figura 2, tendo em conta os autores mencionados. 

 

Figura 2. Estrutura interna da sílaba (Pike e Pike, 1947; Blevins, 1995). 
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Conforme Mateus e Andrade (2000), a sílaba do português tem uma estrutura binária, 

representada pelos constituintes ataque e rima. Na rima, também marcada por uma 

estrutura binária, o preenchimento segmental do núcleo é obrigatório, sendo o da coda 

facultativo ou até evitado (Veloso, 2008). Os ataques, em português, podem ser vazios 

(não preenchidos), simples (preenchidos por uma consoante) ou ramificados 

(preenchidos por dois segmentos, maximamente – uma obstruinte e uma soante não-

nasal). Assim: (i) em posição inicial de palavra, os ataques simples podem ser 

preenchidos por todas as consoantes, exceto /ɾ/, /ɲ/ e /ʎ/7; (ii) em posição medial, 

qualquer consoante pode ocupar a posição de ataque (Mateus e Andrade, 2000; Mateus 

et al., 2003). A rima, constituída por núcleo e coda, tem no máximo duas posições 

preenchidas. Quanto ao núcleo, considerado de preenchimento segmental obrigatório8, 

ele pode ser preenchido por qualquer vogal oral, formando, assim, núcleos simples. As 

vogais nasais, ainda que, foneticamente, ocupem o núcleo silábico ([ṽ]), 

fonologicamente, correspondem à sequência /vN/, sendo que /N/ preenche a coda, 

saturando-a (Andrade, 1994; Mateus et al., 2003). 

Para além dos núcleos simples (preenchidos apenas com uma vogal oral), diz-se que os 

                                                           
7 Para os fonólogos que dão estatuto fonológico às glides são ainda proibidos os segmentos /j/ e 

/w/ (Madruga e Abaurre, 2015). 
8 Note-se, no entanto, que os mesmos autores (Mateus e Andrade, 2000) deixam cair este 

requisito de preenchimento explicar casos de encontros consonânticos obstruinte℘obstruinte, 
obstruinte℘nasal e nasal℘nasal que desrespeitam ou a Condição de Dissemelhança (Vigário e Falé, 1994) 
ou o próprio Princípio de Sonoridade (Selkirk, 1984), respetivamente. Nasce, assim, a Hipótese do Núcleo 
Vazio, que é relativamente consensual, num nível abstrato, em vários quadros teóricos, especialmente no 
da FG (Kaye et al., 1990). 
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ditongos decrescentes (vogal+glide) compõem “núcleos ramificados” (Mateus et al., 

2003: 1044). Contudo, há duas razões que levantam a necessidade de rever esta 

proposta: 

i. Incongruência teórica: Mateus et al. (2003: 1048) incluem a glide na 

representação silábica de /paj/, apesar de advertirem que se trata não de uma 

glide fonológica, mas de “uma vogal marcada lexicalmente como não 

acentuada”. Ora, se é uma vogal lexical, então deveríamos ter um dissílabo em 

/paj/; 

ii. Oposições distintivas: se formos fiéis não à explicação, mas à representação de 

Mateus et al. (2003) da glide /j/ como fonológica, podemos defender que a glide 

/j/ (e /w/) integra a coda silábica, pelo menos nos casos em que forma oposições 

lexicais como prova a alternância com consoantes neste mesmo constituinte, 

como em /paw/~ /paj/ ~ /paɾ/ ~ /paʃ/ (Barbosa, 1994: 150; Barroso, 1999: 143). 

Portanto, em português, a um núcleo simples, por norma, podem seguir-se codas 

lexicais vazias ou preenchidas por /N/, /j/, /w/ e, ainda, por outras três consoantes, 

designadamente /l/9, /ɾ/ e /S/, tanto em posição medial, como em posição final. A 

existência de núcleos ramificados, em consonância com Pimenta (2019), também é 

admitida na língua, mas apenas em níveis de derivação menos profundos em 

consequência da operação de regras de nuclearização. 

Na verdade, a posição final, isto é, a periferia direita de palavra, parece ser um domínio 

prosódico especial. Em primeiro lugar, em português, enquanto as codas mediais são 

sempre lexicais, as codas finais podem ser lexicais ou morfológicas, nomeadamente com 

/ɾ/, marcador de infinitivo verbal, e /S/, marcador de plural nominal ou de segunda 

pessoa dos verbos (Freitas et al., 2001: 48). Para além disso, as codas finais podem 

partilhar ou não fenómenos fonéticos com as codas mediais, por exemplo, tanto em PE, 

                                                           
9 Com realização velarizada, pelo menos em coda, tanto no PE [ɫ], como no PB [w] (Bisol, 1999; 

Mateus e Andrade, 2000). Há, ainda, outros autores que defendem que exista um “contínuo de 
velarização” que se estende também ao ataque silábico (Andrade, 1998; Rodrigues et al., 2019). 
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como em PB, as codas /l/, em geral, sofrem um processo de velarização [ɫ/w] (Mateus e 

Andrade, 2000: 12), mas, no Português do Brasil (PB) e no Português Europeu (PE) 

coloquial, o apagamento de /ɾ/, tende a dar-se nas codas finais10 (Rodrigues, 2003: 247 

e 252; Veloso, 2008: 12-13). /S/, por sua vez, em qualquer das posições, pode ter 

manifestações fonéticas distintas. Todavia, quando no interior da palavra, /S/ é 

especificado: 

 “(…) como pós-alveolar [ʒ/ʃ] e com valor de vozeamento igual ao da consoante 

seguinte, no fim de palavra, /S/ recebe a mesma especificação do interior de 

palavra, se o segmento seguinte for uma consoante (…), se o segmento seguinte 

for uma vogal, /S/ pode receber a especificação Coronal anterior vozeada [z], 

dependendo da inexistência de ruptura na cadeia fónica entre as duas palavras.”  

(Rodrigues, 2012: 60) 

Um terceiro argumento que parece provar o estatuto especial da margem direita de 

palavra é a “tolerância prosódica” de que este domínio aufere, uma vez que, não 

obstante as restrições fonotáticas da língua, de acordo com Veloso (2010: 4), nele 

podemos encontrar excecionalmente: 

(i) codas em [n], claramente articulado, [ks] ou [ps] – abdómen, tórax, bíceps;  

(ii) rimas com ditongo nasal /VGN/ - pão, ontem, ruim; 

(iii) rimas /VGNS/, correspondendo /S/ ao morfema de plural ou não, isto é, sendo 

ele lexical – mãos, alemães, Coimbrões, Guimarães11. 

Assim, segundo o mesmo autor, apesar da excecionalidade dos itens lexicais que 

compõem estas exceções, muito reduzidos e marcados, em português, as restrições 

fonotáticas da coda silábica são atenuadas na margem direita de palavra (op. cit.). Existe, 

portanto, uma espécie de edge effect (Blevins, 1995: 218) a que Veloso (2010: 8) chama 

                                                           
10 Em PE, no entanto, quando a coda final corresponde também ao fim de um sintagma 

fonológico, a vibrante tende a manter-se (Rodrigues, 2003: 247 e 252). 
11 De acordo com Veloso (2010), as sequências VGNS em que /S/ é lexical restringem-se a alguns 

topónimos e antropónimos. 
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“Tolerância Prosódica do Limite Direito de Palavra”. 

Em jeito de síntese, apresentamos na figura 3 uma proposta de representação prosódica 

lexical da margem direita dos nomes do português, de acordo com o que vimos até 

agora. 

 

Figura 3. Estrutura arbórea da sílaba final em português. 

 

 

Uma outra hipótese recente da autoria de Pimenta (2019: 205-206) propõe que sejam 

consideradas rimas ramificadas do PE, uma vez que, nestes casos, o segundo elemento 

da rima bloqueia a redução vocálica da sílaba átona: (i) os ditongos orais, e.g. mau; (ii) 

as vogais nasais, e.g. lã; (iii) os ditongos nasais, e.g. mão; e (iv) as antigas codas laterais, 

e.g. lã. Já (v) os róticos, e.g. valor, (vi) as sibilantes12 “pesadas”, e.g. atroz e as (vii) as 

                                                           
12 Segundo Pimenta (2019), as sibilantes do português /ʃ ʒ s z/ distinguem-se entre as sibilantes 

leves e as sibilantes pesadas. As pesadas são aquelas que atribuem peso à sílaba anterior e, grosso modo, 
correspondem à sibilante que constitui o término do radical dos temas em /E/, seguindo a proposta de 
Villalva (2008). 
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obstruintes em encontros obstruinte-obstruinte, obstruinte-nasal e nasal-nasal (e.g. 

rapto), constituem o ataque de uma sílaba com núcleo vazio. Para esta investigadora, 

no entanto, a coda fricativa é considerada leve por extrametricidade (Pimenta, 2019: 

326). 

1.1.4. /S/: entre as margens de palavra 

A legitimação prosódica do morfema de plural /S/ tem de ser olhada cuidadosamente, 

pois a tolerância prosódica de que goza parece advir não só por se encontrar no limite 

direito de palavra, mas também devido à sua estrutura autossegmental. De facto, a 

maioria dos fonólogos que se debruçaram sobre o assunto (Durand, 1990; Kaye, 1992; 

Freitas e Rodrigues, 2003; Vigário, 2003; entre outros) atesta que a fricativa coronal /S/ 

é muitas vezes invisível às restrições fonotáticas em diferentes línguas, violando, por 

exemplo, universais fonológicos como o Princípio de Sonoridade em sequências 

/s/+oclusiva (Fikkert, 1994: 44). 

A grande maioria dos estudos feitos a este nível tem em consideração a margem 

esquerda de palavra, ou seja, sequências iniciais #sC lexicais, como é o caso de escola 

[ʃkɔlɐ] no português, de star [staʁ] no inglês e de straat [stra:t] no holandês (Freitas e 

Rodrigues, 2003: 55). No entanto, achamos relevante apresentar algumas destas 

hipóteses, na tabela 6, por duas razões; primeiramente, porque, em níveis prosódicos 

superiores, um /S/ final morfológico poderá ser reanalisado como uma sequência sC e, 

em segundo lugar, se não o for, é preciso saber que caraterísticas próprias têm os #sC, 

para poder fazer propostas de prosodização que distingam estes dos /S/ finais. 

 

Tabela 6. Principais hipóteses de legitimação prosódica de /S/ em início de palavra (adaptado 

de Henriques, 2012: 81-83). 

Hipótese Explicação Esquema 
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Segmento 

Extrassilábico 

(adjunto/ 

apêndice) 

 

(Selkirk, 1982 

(a); Goldsmith 

e Larson, 1990 

(b); Fikkert, 

1994; Bisol, 

1999 (c))  

A fricativa não 

tem um 

constituinte 

silábico atribuído, 

é extrassilábica, 

ficando 

dependente 

diretamente da 

palavra 

fonológica (b) ou 

da sílaba (c). 

 

Coda da 

primeira sílaba 

 

(Kaye, 1992; 

Freitas, 1997) 

 

A fricativa é 

precedida de um 

núcleo vazio que 

pode ou não ser 

foneticamente 

preenchido. 
 

Segmento 

complexo 

 

(Fudge, 1969; 

Anderson e 

Ewen, 1987) 

A fricativa e a 

oclusiva 

compõem uma 

unidade 

fonológica única, 

idêntica a uma 

africada.  
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Como vimos na subsecção anterior, na tradição gramatical do português, o /S/ da 

margem direita de palavra é tradicionalmente silabificado como coda. Na verdade, ao 

nível do sintagma fonológico, ele possa formar grupos [sC], como em as casas [ɐʃˈkazɐʃ], 

mas que geralmente não são precedidos de núcleos vazios como os /S/ iniciais (Freitas, 

1997), nem geram dúvidas de segmentação como os [sC] mediais, como em mosca 

[ˈmoʃ.kɐ], [ˈmo.ʃkɐ], [ˈmo.iʃ.kɐ] ou [ˈmo.ʃi.kɐ]13 (Veloso, 2003: 303, 368, 412). 

Ainda assim, há que repensar a legitimação prosódica de /S/ final, na medida em que, 

considerando, quer o estatuto extramétrico14 (Steriade, 1982; para o português, 

Pimenta, 2019: 326), quer a possibilidade de constituir um ataque de uma sílaba com 

núcleo vazio final15 (Scheer e Cyran, 2018: 268), podemos despistar uma parte das 

sequências excecionais que se podem encontrar na margem direita de palavras, como o 

mesmo fonólogo que as aponta reconhece (Veloso, 2010: nota 15). 

Esta discussão será retomada no capítulo 3 desta tese, no entanto, para efeitos de 

                                                           
13 As duas últimas praticamente não atestadas. 
14 Quer dizer, o facto de não ser legitimado prosodicamente nas mesmas condições que outros 

segmentos. 
15 Pelo menos no caso das codas morfológicas. 

Ataque 

complexo  

 

(Delgado-

Martins, 1994; 

Veloso, 2002). 

Fricativa+ 

obstruinte 

constituem 

ataques 

complexos (esta 

hipótese viola o 

Princípio de 

Sonoridade e a 

Condição de 

Dissemelhança). 
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revisão da literatura sobre a representação do morfema de plural, assumimos, por 

agora, que o /S/ morfológico em estudo é silabificado como coda. 

1.2. Propostas de representação da morfologia de plural em português 

Tanto quanto temos conhecimento, todos os fonólogos e morfologistas do português, 

desde Tavares (1955) a Schwindt e Wetzels (2016) asseveram, ainda que em diferentes 

termos, a mesma ideia: a de que “o morfema flexional de plural, oposto a um Ø singular, 

é fonologicamente o arquifonema /S/” (Câmara, 1970: 83), possibilitando as realizações 

fonéticas [s, z, ʃ, ʒ]. 

Contudo, à superfície, é possível dividir os nomes do português, essencialmente, em 

quatro grupos16, de acordo com a correspondência entre a forma de singular e a de 

plural, como verificamos na tabela 7: 

 

Tabela 7. Correspondência singular-plural em português (Schwindt e Wetzels, 2016). 

                                                           
16 Apresentamos aqui a categorização mínima proposta por Schwindt e Wetzels (2016). Para além 

de ser a mais recente, consideramos que esta categorização permite uma certa unidade para a explicação 
dos processos fonológicos subjacentes a cada grupo. Tavares (1955) e Andrade (1977) dividem as palavras 
de acordo com os seus mecanismos de pluralização em cinco grupos. Grosso modo, estes autores 
repartem o grupo III em palavras cujo radical termina em /R/ ou /z/, por um lado, e, por outro, palavras 
terminadas em /s/. Cunha (1970) categoriza a correspondência singular-plural em seis grupos distintos, 
no entanto, no cerne, o elenco de itens em análise não difere dos restantes investigadores. 

GRUPO I 

Nomes 

terminados em 

vogal simples 

(tónica ou átona) 

GRUPO II 

Nomes 

terminados em -

ão no singular 

GRUPO III 

Nomes 

terminados em 

/R/ ou /S/ 

GRUPO IV 

Nomes 

terminados em /l/ 

crianç+a+s 

livr+o+s 

agent+e+s 

leão ~ leões 

mão ~ mãos 

cão ~ cães 

rapaz ~ rapazes 

ator ~ atores 

lápis ~ lápis 

anzol ~ anzóis 

anel ~ anéis 

funil ~ funis 
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Para uma visão mais aprofundada e sistemática, vemos em seguida o que diz a 

investigação feita até ao momento para cada um destes casos em separado. 

 

1.2.1. Grupo I: os nomes terminados em vogal simples 

Tendo em conta os alofones17 da norma-padrão do PE, isto é, [z] — realizado antes de 

vogal —, [ʒ] — realizado antes de consoante sonora —  e [ʃ] — antes de surda ou de 

silêncio —, Mateus e Andrade (2000: 70) defendem que “the plural morpheme is /s/, an 

underspecified segment for voice and place. (…) The complete specification of plural 

morpheme /s/ results from the application of post-lexical phonological rules”. Portanto, 

no nível lexical, teríamos um segmento marcado apenas com os traços ([+ cons]), [+cor] 

e [+cont] e subespecificado quanto aos traços [α voz] e [α ant]. Esta proposta é 

compatível tanto com a maior parte dos dialetos do PB como do PE, nos quais se podem 

observar três alomorfes, [z/ ʒ/ ʃ], ou apenas dois, [ʒ/ʃ] ou [s/̺ z]̺ ou [s/ z]. 

Independentemente da forma fonética que tenham, aceita-se, portanto, de uma forma 

bastante geral, que, neste tipo de nomes, o /s/ do plural é diretamente acrescentado à 

vogal em que o nome termina, seja ele uma vogal temática, morfema de feminino ou a 

última vogal do radical, fechando a sílaba (Andrade, 1977: 24; Miguel, 1994: 332; 

Morales-Front e Holt, 1997: 405; Villalva, 2000: 214; Wetzels e Schwindt, 2016: 191), 

conforme observamos na tabela 8. 

 

Tabela 8. Plural dos nomes terminados em vogal simples. 

Vogal temática + /S/ Morfema de feminino + /S/ Última vogal do radical + /S/ 

                                                           
17 Variantes fonéticas de um mesmo fonema/segmento, inteiramente previsíveis pelo contexto 

fonético (Gussenhoven e Jacobs, 2011: 62-63). 

colibri+s réptil ~ répteis 
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crianç+a+s 

menin+o+s 

agent+e+s 

meni+a+s 

amig+a+s 

colibri+s 

jacaré+s 

canguru+s 

 

Ainda no grupo dos nomes terminados em vogal simples, temos aqueles em que existe 

alternância do timbre da vogal tónica (do radical) entre as formas do singular e do plural, 

como [o]lho ~ [ɔ]lhos e [o]vo ~ [ɔ]vos, tal como acontece entre formas do masculino e 

do feminino, como p[o]rco ~ p[ɔ]rca e n[o]vo ~ n[ɔ]va. No entanto, uma vez que estas 

alternâncias não são exclusivas do plural e, aparentemente, não têm relação com a 

representação fonológica do mesmo (Miguel, 1994: 333), este assunto não será 

discutido na presente tese. 

1.2.2. Grupo II: os nomes terminados em -ão no singular 

Apesar da presença sistemática de vogais nasais no português e do seu caráter 

distintivo, apontado por Lüdtke (1953), que transparece de pares como m[u]do ~ 

m[ũ]do, tanto a investigação estruturalista (Câmara, 1970; Barbosa, 1994), como a 

generativa (Mateus, 1975; Carvalho, 1988; Wetzels, 1991), têm apontado para que a 

presença de vogais nasais na língua seja resultado de um processo de nuclearização de 

sequências lexicais /VN/. Os principais argumentos que suportam esta hipótese, 

resumidos por Mateus e Andrade (2000: 41-45), são os seguintes: 

(i) Inibição de [ɾ]: os ataques pós-vogal nasal não se comportam como ataques 

intervocálicos, em que [ɾ] é permitido, mas como ataques precedidos de 

consoante, em que apenas [R] é permitido, como vermos em gen[R]o e mel[R]o; 

(ii) Ressilabificação: tanto nos prefixos <in->, como em alternâncias 

morfofonológica de palavras terminadas em nasal, o autossegmento nasal pode 

ser silabificado como coda silábica, nasalizando a vogal, em consequência da sua 

nuclearização (incapaz-[ĩkɐˈpaz] e som-[sõ]), ou ressilabificado como ataque 

diante de uma vogal (inábil-[iˈnabiɫ] e sonoro-[suˈnɔɾu]); 
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(iii) Peso silábico: em português, as penúltimas sílabas, sendo pesadas, não 

permitem que o acento recue para a antepenúltima sílaba. A impossibilidade de 

existência de palavras como *[ʃ ˈtomɐ̃gu], isto é, esdrúxula com vogal nasal na 

penúltima sílaba, prova que existe uma autossegmento nasal que preenche 

lexicalmente a coda e atribui peso à sílaba. 

Assim, partindo desta proposta, aparentemente, palavras como leão, mão e pão, 

deveriam ter uma representação lexical /leaNu/, /maNu/ e /paNu/, assumida por 

Schwindt e Wetzels (2016). Segundo estes autores, as palavras terminadas em [ɐ̃w̃] são 

as “less regular in the way they form their plural” (Schwindt e Wetzels, 2016: 192), tendo 

em conta a pluralização leão/leões, mão/mãos e cão/cães, apresentando, por isso, 

várias hipóteses descritivas, na base da Geometria de Traços (Clements, 1985): 

 

Tabela 9. Propostas de Wetzels e Schwindt (2016) para a pluralização dos nomes terminados 

em -ão. 

ão-ãos Simples concatenação de /s/ mãw+s 

ão-ães Espraimento da coronalidade pãw←s [CORONAL]  > pãj[CORONAL]s [CORONAL] 

ão-ões 

Double flop (Wetzels, 1997; Vigário, 

2003: 75-76) 

leã←w [LABIAL] > leõ[LABIAL] w [LABIAL] 

leõw←s [CORONAL]  > leõj[CORONAL] s [CORONAL] 

Assimilação e espraiamento da 

coronalidade 

leãw > leõw (=fal/a/+/u/ → fal[ow]) 

leõw←s [CORONAL]  > leõj[CORONAL] s [CORONAL] 

Supletividade 
/ãw/ (singular) ~ /õj/ ou /ãw/ ou /ãj/ 

(plural) 

 

As propostas que observamos na tabela 9 trazem a vantagem descritiva de explicarem 

o fenómeno em termos de movimentos autossegmentais, partindo da forma lexical /-

aNu/. No entanto, diversos investigadores generativistas (Andrade, 1977; Mateus et al., 
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1990) e lexicalistas (Bisol, 1998; Veloso, 2005) têm proposto formas subjacentes 

diversas, de acordo com cada caso, designadamente /leoNe/ para leão, /paNe/ para pão 

e /maNu/ para mão. Sobre estas formas operam, depois, um conjunto de regras pós-

lexicais que justificam a emergência de leão no singular e leões no plural: 

 

Tabela 10. "Análise tradicional" da alternância ão-ões, adaptada de Bisol (1998) e Veloso 

(2005). 

 

Morales-Front e Holt (1997: 424), que trabalham num quadro otimalista18, discordam 

da proposta tradicional no que respeita ao alteamento e semivocalização da vogal 

temática, afirmando que, no caso de leões, não há um desenvolvimento de VT, mas “an 

indication that assimilation to the consonant (palatal [ʃ]) has higher ranking than V-Agr 

                                                           
18 A Fonologia Otimalista é um quadro teórico fundado por Prince e Smolensky (1993) de fundo 
estritamente derivacional. No entanto, ao contrário da derivação por ordenação de regras, típicas do SPE, 
a Fonologia Otimalista propõe que exista um conjunto universal de restrições (constraints) violáveis, que 
cada língua particular ordena de maneira diferente (dado mais ou menos importância a cada restrição). 
Assim, os outputs em cada língua correspondem aos inputs que não violam ou violam menos restrições 
durante a computação fonológica. 

 Singular Plural 

Acento león+e león+e+s 

Nasalização leõn+e leõn+e+s 

Apagamento de /n/ leõ+e leõ+e+s 

Apagamento de VT leõ - 

Inserção de semi-vogal leõw - 

Deslabialização de /o/ leãw - 

Semivocalização de VT - leõjs 

Espraimento da nasalidade leãw̃ leõjs̃ 
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(Vowel-Agreement- members of a complex nucleus share Place of Articulation 

features)”. Esta interpretação foi imediatamente rebatida por Mateus e Andrade (2000: 

73), pois, de acordo com estes autores, “there are a number os BP dialects where the 

plural suffix is not the palatal, but the dental, e.g., [ljõjs]” e, por isso, a palatalidade não 

advém nem do sufixo, nem do primeiro membro do núcleo- /o/. 

1.2.3. Grupo III: os nomes terminados em /R/ ou /S/ 

Nesta subsecção, tratamos nomes cujo radical termina em /R/ ou /S/. Realizamos, assim, 

uma divisão em três subgrupos, de acordo com a formação do plural: 

(i) [-ɾ] ~ [-ɾɨʃ]: mar-mares; favor-favores; ... 

(ii) [-ʃ] ~ [-zɨʃ]: voz-vozes; francês-franceses; país-países; … 

(iii) [-ʃ] ~ [-ʃ]: lápis-lápis; simples-simples; … 

Para Vásquez-Cuesta e Luz (1971: 376) ou Barbosa (1994: 211), pares apresentados, que 

no singular terminam com a mesma forma de superfície, justificam a existência de uma 

alternância lexical de dois alomorfes19 de plural: /-eS/ (para (i) e (ii)) e /-S/ (para (iii)). 

Em relação aos casos (i) e (ii), os restantes linguistas defendem a existência de apenas 

um morfema /S/. No entanto, para dar conta do [i] que aparece no forma do plural, há 

duas propostas principais: a presença de um /e/ teórico que é sincopado no singular 

(Câmara, 1970: 85; Andrade, 1977: 26) e a hipótese da epêntese de um /e/ nas forma 

de plural  (Mateus e Andrade, 2000: 71; Morales-Front e Holt, 1997: 409; Schwindt e 

Wetzels, 2016: 193), que podemos observar na tabela 11. 

 

Tabela 11: Hipótese teóricas para a pluralização de nomes como mar e voz. 

Regra de síncope 
/mare/→ [maɾ] 

/voze/→ [vɔʃ] 

/mare/+/s/→ [maɾiʃ] 

/voze/+/s/→ [vɔziʃ] 

                                                           
19 Em paralelismo com os alofones, os alomorfes são variantes morfológicas do mesmo morfema. Este 
conceito é esclarecido na subsecção 1.3.2.. 



 

46 

(Câmara, 1970; Andrade, 

1977) 

Regra de epêntese 

(Mateus e Andrade, 2000; 

Morales-Front e Holt, 1997; 

Schwindt e Wetzels, 2016). 

/mar/→ [maɾ] 

/voz/→ [vɔʃ] 

/mar/+/s/→ [maɾiʃ] 

/voz/+/s/→ [vɔziʃ] 

 

O principal argumento da primeira hipótese é a realização de vogal temática nos casos 

de (ii), por oposição aos casos (iii), que, sendo atemáticos, manifestam fusão das 

consoantes /s/+/s/, isto é, em palavras como /lapiS/ e /siNpleS/, o /s/ do plural funde-

se com o /s/ em que termina o radical.  

A hipótese da epêntese no plural, por seu lado, assenta no facto de, em português, 

serem proibidas codas como *rs20 ou *ss (Schwindt e Wetzels, 2016: 193). Todavia, esta 

proposta obriga a uma justificação suplementar para distinguir entre os casos (ii) e (iii). 

De acordo com Morales-Front e Holt (1997: 408), a diferença na formação do plural de 

país-países por oposição a lápis-lápis reside na posição do acento. Para estes autores, 

no caso das palavras oxítonas no singular, o -s do radical está associado a uma mora, o 

que torna preferível a epêntese vocálica na formação do plural, visto que, a sibilante 

que limita o radical à direita não é extramétrica21; nas palavras paroxítonas, como lápis(-

lápis), a sibilante é extramétrica e, portanto, é preferível, em termos de restrições, a 

ocorrência de uma assimilação resultante da aplicação do Princípio do Contorno 

Obrigatório22 (Goldsmith, 1976). 

                                                           
20 À exceção de palavras como perspetiva ou perspicaz, muito raras na língua, são todas formadas 

com o pseudoprefixo latino per (ver Schwindt e Wetzels, 2016: nota 8). Contudo, Schwindt e Wetzels 
(2016: idem) chamam também a atenção para realizações como revólver- revólvers no PB oral. 
21 A distinção entre sibilantes métricas e extramétricas em português é também levada a cabo por Pimenta 
(2019). 
22 O Princípio do Contorno Obrigatório (OCP- Obligatory Contour Principle) diz que são proibidos 
segmentos adjacentes idênticos no nível melódico. 
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Villalva (2008: 97), retomando a hipótese de Câmara (1970) e Andrade (1977), resolve 

este problema de uma perspetiva morfofonológica ao defender que nomes como lápis 

são nomes atemáticos e, portanto, o morfema de plural -s funde-se diretamente com a 

consoante em que termina o radical [lápis+s]. Já francês faz parte dos temas em Ø e, por 

isso, é realizado no plural como franceses [francês+Ø+s]. Como veremos no ponto 2.1.4., 

esta é uma das explicações possíveis para justificar a passagem, na história do 

português, de formas como simples-simpleses a simples-simples. 

1.2.4. Grupo IV: os nomes terminados em /l/ 

Os investigadores em geral, independentemente da corrente (Câmara, 1970; Andrade, 

1977; Mateus et al., 1990), concordam que as palavras terminadas em -al, -el, -il, -ol ou 

-ul correspondem a nomes de tema em /E/23. Porém, hipóteses diversas têm sido 

levantadas no sentido de explicar, por um lado, a ausência de /l/ e, por outro, a 

emergência de ditongos nas formas de plural, as quais se encontram sintetizadas na 

tabela 12: 

 

Tabela 12. Propostas de explicação da pluralização dos radicais terminados em /l/. 

                                                           
23 Excetua-se apenas Villalva (2008) que distingue, como vimos na secção 1.1.2., nomes terminados em -l 
de tema em /E/ (vale, gole, bule) e nomes/adjetivos terminados em -l de tema em Ø (enxoval, anzol, azul). 

Autor Corrente Hipótese 

Câmara (1970) Estruturalista 

Supressão de /l/ e semivocalização da vogal 

temática /e/ > [j] (iodozação anti-hiática). 

Andrade (1977) 
Generativa 

Mateus et al. (1990) 

Miguel (1994) 
Fonologia do 

Governo 
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Para os radicais terminados em -al, -el, -ol, -ul, as propostas teóricas de Morales-Front e 

Holt (1997: 414) e de Mateus e Andrade (2000: 71) fazem algum sentido no âmbito do 

tratamento do PE. No entanto, como assinalam Schwindt e Wetzels (2016: 194), para o 

PB, a nuclearização não é uma hipótese explicativa da forma assumida no plural, uma 

vez que /l/ já se encontra nuclearizado no singular (cf. /aˈnɛl/→[aˈnɛw] sing. → [aˈnɛjs] 

[*aˈnɛws] pl.). Quer isto dizer que, se o intuito for a descrição do português como um 

toso, então, poderemos aceitar apenas as hipóteses colocadas por Câmara (1970), 

Andrade (1977), Mateus et al. (1990) e por Schwindt e Wetzels (2016). 

Dentro deste grupo de nomes, faltam ainda esclarecer dois casos: (i) o das palavras 

terminadas em -il átono, como réptil/répteis; e (ii) o das palavras terminadas em -il 

tónico, e.g., barril/barris.  

Segundo Câmara (1970: 85), no primeiro caso, há uma “mutação” de /i/ para /e/ na 

vogal do radical (réptile> réptele > répte(l)es > répteis), enquanto, no segundo, há apenas 

supressão do /l/ (barril> barri(l)s > barris). 

Nem Mateus e Andrade (2000), nem Schwindt e Wetzels (2016), tratam deste problema, 

mas Andrade (1977: 29) tenta solucioná-lo advogando para a existência de uma regra 

dissimilatória que faz com que um /i/ átono se transforme em [e] quando precedido de 

outro /i/, ou seja, répti(l)e+s → réptijs → répteis, por oposição a barrí(l)e+s → barríjs → 

Morales-Front e Holt (1997) Otimalista 

/l/ é empurrado para dentro do núcleo 

quando seguido de uma consoante 

tautossilábica, alterando o traço [lateral].  

Mateus e Andrade (2000) Generativa 

/l/ perde o traço de consoante, 

semivocalizando, e nucleariza, formando 

ditongo. 

Schwindt e Wetzels (2016) 
Geometria 

de Traços 

Espraiamento da coronalidade de /S/ para 

[w] > [j]. 
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barrís.  

Para Morales-Front e Holt (1997: 414), o output [réptijs] é descartado por ação do 

Princípio do Contorno Obrigatório que obriga a uma mudança de traços na vogal do 

radical. No entanto, em [baʀíjs], a alteração de traços não se dá, uma vez que, segundo 

os autores, as vogais tónicas são menos suscetíveis a alterações, o que torna a 

assimilação da glide preferível. 

1.3. Alguns problemas das propostas feitas 

As análises que acabamos de expor veiculam diferentes respostas à questão difícil e 

heterogénea da pluralização em português. Todas elas, independentemente da corrente 

teórica que lhes subjaz, dão pistas importantes no sentido de resolver problemas 

relacionados com esta problemática.  

Contudo, por ser um tema mais ou menos abandonado pela Morfofonologia do 

português, que se nota pela escassez de estudos recentes sobre o mesmo, decidimos 

recuperá-lo, tentando aplicar ferramentas teóricas inexistentes à data das abordagens 

anteriores. Por esta razão, esta subsecção será dedicada à identificação desses mesmos 

problemas teórico-descritivos, sendo, como mencionado anteriormente, o 

compromisso deste estudo, tentar encontrar uma possível solução teórica. 

1.3.1. Sobregeração 

A hipótese até hoje incontestada de que /S/, um segmento subespecificado quanto ao 

ponto de articulação e quanto ao vozeamento (Mateus e Andrade, 2000: 70), 

corresponde à forma fonológica do morfema de plural tem um problema teórico óbvio: 

a sobregeração. 

Esta questão foi levantada, pela primeira vez, por Câmara (1970: 83), que observou que 

este arquifonema24 é comum aos fonemas /s, z, ʃ, ʒ/ (nos termos do autor). O mesmo 

                                                           
24 O arquifonema é um termo cunhado por Trubetzkoy (1939) que designa um fonema teórico que é 
apenas parcialmente especificado foneticamente. É o sinónimo estruturalista para o termo generativo 
"segmento subspecificado".  



 

50 

refere que, em PE, [s] nunca se realiza e que, mesmo em PB, se realizam dois ou três 

destes alomorfes, mas nunca os quatro que /S/ subespecifica. 

Ao problema de sobregeração, soma-se o de deficiência explicativa, uma vez que a 

fricativa coronal /S/ não dá conta, por exemplo, do alofone do plural [j], recorrente nos 

dialetos insulares do PE em realizações como as botas [ɐjˈbɔtɐʃ] (ver secção 2.2.). 

Em suma, um primeiro desafio a encarar será encontrar, se possível, uma forma 

subjacente que, por um lado, não sobregere e, por outro lado, dê conta dos fenómenos 

de variação existentes, mesmo que isso implique propor representações diferentes para 

variedades como o PB, o PE continental e o PE insular. 

1.3.2. Confusão terminológica 

A tradição estruturalista, nomeadamente Câmara (1970), Vásquez-Cuesta e Luz (1971) 

e Barbosa (1994), usam de forma indiferente e, por vezes, confusa, os termos alomorfe 

e alofone, quando se referem à alternância -s/ -es e às próprias realizações fonéticas do 

morfema, ou seja, [z, ʃ, ʒ]. 

Todavia, deve ter-se em consideração que o termo alomorfe, apesar de denotar formas 

em distribuição complementar com o mesmo significado pode designar duas coisas 

distintas (Haspelmath e Sims, 2010: 23): 

1.  Alomorfe fonológico: se forem formas de um mesmo morfema abstrato, 

fonologicamente relacionadas, ou seja, que se alteram em função do contexto 

fonológico. Ex.: sufixo de acusativo do coreano -ul ou -lul: ton+ul “dinheiroAC” 

vs tali+lul “pernaAC”; 

2. Alomorfe supletivo: se forem formas de um mesmo morfema abstrato, não 

fonologicamente relacionadas. Ex.: alternância presente/ particípio passado em 

inglês: sleep ~ slept “durmo ~ dormido”; deal ~ dealt “trato ~ tratado”. 

No caso em análise, porque o morfema parece corresponder a um segmento fonológico 

apenas e as alternâncias dependem exclusivamente de fatores fonológicos, usamos aqui 

os termos alofonia e alofones para evitar qualquer tipo de confusão e, assim, tornar 
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mais precisa a análise. 

1.3.3. Sobre-utilização de explicações históricas 

Embora a análise da evolução histórica seja, como dizem Stark et al. (2007: 2), “crucial 

for any fundamental understanding of the former and actual structural make-up in 

individual languages”, a explicação de factos sincrónicos a partir da mesma é sempre 

limitada. 

Tanto autores estruturalistas (Câmara, 1970; Barbosa, 1994), como generativistas 

(Mateus et al., 1990), recorrem a argumentos como a queda de -l- e -n- no galego-

português intervocálicos para esclarecer as irregularidades encontradas nos plurais de 

nomes como leão/pão/mão ~ leões/pães/mãos e animal/animais. 

Há, porém, duas razões pelas quais este tipo de argumentos é difícil de sustentar: 

i. Cada processo histórico tem um “prazo de validade” (Hock, 1986): a queda de -

l- e -n- intervocálicos foi, de facto, um processo que esteve ativo no português 

durante vários séculos, no entanto, se estivesse ainda ativo, não teríamos 

palavras como ilusão, diligência, anexo ou sanar; 

ii. Os falantes não têm consciência etimológica (Veloso e Martins, 2011: 559). 

Sendo o objeto da linguística a gramática implícita dos falantes (Chomsky, 1986), 

será viável recorrer a informações explícitas da etimologia/ história da língua que 

não constam dela e nem são partilhadas por todos os falantes para explicar a 

formação dos plurais? 

Logo, um outro desafio a enfrentar é avaliar até que ponto as explicações históricas são 

ainda válidas na explicação das irregularidades e, caso não sejam, tentar procurar 

alternativas explicativas. Antecipamos, porém, que este desafio pode ser apenas 

plenamente ultrapassado mediante a execução de estudos experimentais que avaliem 

a produtividade das regras de formação do plural através de testes de produção do 

processamento e da avaliação por parte dos falantes, especialmente no que respeita 

aos nomes terminados em -n em -l. A resposta que procuramos dar neste estudo irá 
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requerer futuramente uma validação experimental que, como já explicamos, não pôde 

ser realizada por motivos que são externos à nossa vontade. 

1.3.4. Modelos teóricos pouco adequados 

Conforme Scheer e Kula (2018: 234), uma teoria fonológica sólida precisa de uma teoria 

de representações e de uma teoria da computação e estas precisam de ser 

independentes. Ora, as análises estruturalistas, generativas-standard e da geometria de 

traços são modelos altamente representacionais, mas não descrevem com a clareza 

desejada o percurso entre o input e o output. Pelo contrário, as propostas lexicalistas 

fornecem uma vista rigorosa sobre a ordem e o momento em que se aplicam as regras 

morfológicas e fonológicas, mas pecam no rigor das representações. 

Deste modo, os modelos em que a questão da representação fonológica do morfema 

de plural foi tratada, seja pela complexidade do tema, seja pela falta de alguma 

flexibilidade teórica, parecem-nos (individualmente) pouco adequados para o estudo de 

um processo que envolve: (i) a adição de material morfofonológico dentro da palavra 

prosódica; (ii) a interação entre os traços segmentais introduzidos e os traços 

segmentais e suprassegmentais já presentes; (iii) e a aplicação sucessiva de regras 

lexicais e/ou pós-lexical. 

Neste sentido, decidimos, para esta tese, selecionar vários modelos teóricos de forma a 

dar uma resposta concertada à problemática em estudo. Enquanto “teoria das 

representações” elegemos a Fonologia do Governo (doravante, FG), em particular, a 

Teoria dos Elementos (Backley, 2011) para o tratamento do material autossegmental e 

a Teoria do CV estrito (Scheer, 2004) para o tratamento da estrutura silábica. No que 

toca à computação, escolhemos a Fonologia Lexical (Kiparsky, 1982; Mohanan, 1986), 

adaptada por Kaye (1995) e Scheer (2011). 

A apresentação e a discussão dos modelos teóricos usados neste estudo serão 

retomadas no capítulo 3, momento em que nos propomos a fazer a revisão teórica do 

capítulo 1 com base nos dados do capítulo 2. 
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 1.4. Sumário 

 Nesta primeira parte, vimos que o português é uma língua em que os nomes 

flexionam em género (masculino/feminino) e em número (singular/plural) (Villalva, 

2000, 2008), sendo estes morfemas concatenados a um constituinte temático /u ɐ ɨ ∅/ 

(Veloso, 2005) ou diretamente a um radical nominal que pode terminar em qualquer 

consoante, vogal acentuada ou ditongo oral, como se verifica na tabela 13. 

 

Tabela 13. Síntese da flexão nominal do português. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à flexão em número, averiguamos que /S/, unanimemente tido como 

forma subjacente do morfema de formação do plural nominal, se aplica num domínio 

prosódico especialmente tolerante – a margem direita de palavra (Veloso, 2010). Para 

além disso, as condições de legitimação prosódica do próprio segmento /S/ em si nem 

sempre são claras, parecendo comportar-se, nalgumas línguas, como um segmento 

extramétrico (Kaye, 1992) ou prosodizado em níveis superiores à sílaba (Goldsmith e 

Larson, 1990).  

Em função da correspondência entre o singular e o plural, dividimos os nomes do 

Radical nominal + VT + MG + MN 

qualquer consoante 

 

 

vogal acentuada ou 

ditongo oral 

u 

ɐ 

ɨ 

∅ 

 

sem VT 

.masculino 

∅ 

.feminino 

A 

∅ 

. singular 

∅ 

. plural 

S 
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português em 4 grupos. Sintetizamos as respostas dadas desde Câmara (1970) a 

Schwindt e Wetzels (2016) e concluímos que, por mais heterogéneas que sejam as 

abordagens, os casos mais problemáticos são aqueles em que, ao constituinte temático 

∅, se antecede: (i) uma consoante nasal; (ii) um rótico ou a fricativa /S/; (iii) e a lateral 

/l/. Em síntese, consoantes permitidas em coda silábica, de acordo com as regras 

fonotáticas da língua. 

Por fim, indicamos alguns dos problemas teórico-descritivos das propostas 

apresentadas, no sentido de expor alguns dos desafios a enfrentar nesta tese. 

Começamos por problematizar a representação do morfema /S/, expondo o problema 

da sobregeração. Depois, procuramos esclarecer a noção e os tipos de alomorfes, 

nomeadamente, o alomorfe supletivo e o alomorfe fonológico, que, para os efeitos 

deste estudo, este último funciona como sinónimo de alofone. 

Partimos depois para a verificação de problemas internos às análises teóricas, 

questionando o uso de explicações de cariz puramente histórico para justificar as 

alternâncias [ɐ̃w̃] ~ [ɐ̃w̃ʃ õjʃ̃ ɐ̃jʃ̃] e, para terminar, tentamos demonstrar os limites 

descritivos das correntes teóricas em si, advogando a necessidade do uso de alguma 

flexibilidade teórica no tratamento de temas como este – algo que procuramos 

implementar neste estudo.  
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Capítulo 2 – Realizações de superfície 

Se é verdade que a Fonologia nasce do “divórcio” com a Fonética (Trubetzkoy, 1939), 

também é verdade que a cadeia fonética continua a ser o material empírico necessário 

à construção de conjeturas fonológicas. Isto é, se assumirmos a existência de dois níveis 

de representação dos sons da fala (um subjacente e outro de superfície), o que nos 

permite descrever, por exemplo, “morpheme alternants as variants of the same 

morpheme” (Gussnhoven e Jacobs, 2011: 70), torna-se necessário observar, em 

primeiro lugar, as variantes do morfema, precisamente. Neste sentido, este capítulo é 

dedicado às representações de superfície. 

No subcapítulo 2.1., tratamos, de forma breve, a evolução das realizações do morfema 

de plural que pode ser uma pista importante para a proposta de uma representação 

subjacente e para justificar a emergência dos alofones. Em 2.2., focamos a nossa 

atenção na variação diatópica de realização deste morfema nas diversas normas do 

português contemporâneo (PC).  

Depois, em 2.3., fazemos um levantamento de dados da aquisição fonológica e 

morfológica das formas de plural do português com o intuito de equacionar uma 

representação do morfema de plural e de descobrir pistas do processamento do mesmo 

desde a estrutura profunda até à realização. 

Por fim, sintetizamos a informação deste capítulo na subsecção 2.4. 

2.1. Breve história do morfema de plural 

Neste subcapítulo, apresentamos as diferentes realizações, regularidades, 

irregularidades e mudanças correspondentes a cada período da história do português 

no que ao morfema de plural diz respeito. 

Começaremos por apresentar a marcação do plural latino e respetiva passagem para as 

línguas românicas. Depois, no que toca ao português, apresentá-la-emos por ordem 

cronológica, seguindo a periodização proposta por Lindley Cintra (apud Castro, 2013: 
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87): 

 

Tabela 14. Proposta de periodização da língua portuguesa de Lindley Cintra (1971 apud 

Castro, 2013). 

 

2.1.1. Do latim às línguas românicas 

O número de casos encontrados na flexão latina dos nomes e adjetivos não encontra 

paralelo nas línguas românicas, uma vez que, já no latim popular, eram favorecidas a 

regularidade e a economia. Com efeito, nos séculos IV e V, de acordo com Alkire e Rosen 

(2010: 188), o paradigma morfológico tinha apenas três declinações e dois casos: 

 

Tabela 15. Reconstrução do paradigma nominal do latim popular. 

 

 

 

 

 

Num período subsequente, em termos gerais, o românico oriental (representado aqui 

pelo italiano) retém o nominativo. Contrariamente, no grupo ocidental (como vemos no 

espanhol), os casos colapsam em favor do acusativo: 

 

Até 1200 (1214- 

1216) 

Até 1385-1420 Até 1536-1550 Até o século 

XVIII 

Até o século XIX-

XX 

Período pré-

literário 

Português 

antigo 

Português 

medieval 

Português 

clássico 

Português 

moderno 

Singular 
Nominativo capra murus panis 

Não-nominativo capra muru pane 

Plural 
Nominativo capre muri panes 

Não-nominativo capras muros panes 
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Tabela 16. Paradigmas de formação do plural no italiano e no espanhol. 

 

O galego-português, como parte do grupo românico ocidental, segue a tendência do 

espanhol. No entanto, o galego-português não deixa de ter as suas especificidades, 

representadas por fenómenos como a queda do -l- e -n- intervocálicos (Teyssier, 1987: 

15), como veremos mais adiante. 

2.1.2. O português antigo/ galego-português 

De acordo com Maia (1986: 659), “à semelhança do que acontece no português e no 

galego atuais, nos substantivos terminados em vogal, o plural forma-se juntando um -s 

ao singular”, como por exemplo, “corpos (…) dias (1281 M 151), dereytos (1255 L 19)”; 

um <-s> com uma realização fonética próxima de [s]̺ ou [z]̺. 

Contudo, as palavras cujo singular termina em -l, devido à queda do mesmo, quando se 

junta a vogal temática /e/ à direita, formam hiatos, a sul do rio Minho. A norte deste rio, 

destaca-se uma tendência assimilatória da vogal temática /e/ pela vogal que a antecede, 

apesar de, inicialmente, também apresentarem plurais terminados em -es” -, como 

verificamos na tabela 17. 

 

Tabela 17. Radicais terminados em -l a norte e a sul do rio Minho. 

Italiano 
Singular capra muro pane 

Plural capre muri pani 

Espanhol 
Singular cabra muro pan 

Plural cabras muros panes 

  Século XIII Século XV 

A sul do Minho -al 
-aes/-aeʃ 

caʃaes (1285 DL) 
-aes/-aeʃ 
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Ainda assim, coexistiam com estes outros plurais nas formas em que o -l- se mantinha. 

Veja-se, por exemplo, caales ‘canais’ (1317 P 125, conforme Maia, 1986: 660). 

Quanto às formas terminadas em nasal, na Galiza, as terminações -ãos e -ões passam a 

coexistir com -õos, -õons e -ons (Maia, 1986: 661) para as palavras que em latim 

terminam em -one. Estas ocorrências são atestadas mais tarde durante o período do 

português medieval, mas, como veremos nos subcapítulos seguintes, diferem das de 

todo o território estudado a sul do Minho pelas mesmas razões: a norte deste rio há um 

apagamento da vogal temática /e/, enquanto que a sul esta se mantém. 

2.1.3. O português medieval 

Silva (2008), no seu estudo, colige uma série de dados de Garcia de Resende e de Fernão 

de D’Oliveira, pessoas ligadas à corte e estabelecidas em áreas prestigiadas, o que nos 

leva a crer que eles serão especialmente importantes para termos uma visão do que se 

passava nos dialetos centro-meridionais em relação ao plural. 

Nesta recolha, uma das primeiras coisas a observar é o comportamento do morfema 

quando se junta a nomes de tema em /E/, cujo radical termina em /S/, isto é, realizações 

como simples: simpleses e ourives: ourivezes. Em palavras deste tipo, ao contrário do 

que acontece no português contemporâneo, a vogal temática mantém-se e junta-se-lhe 

o morfema -s para formar o plural. 

A norte do Minho 

- al 

-aes/-aeʃ + - aas -aaʃ 

caʃaes (1317 M 154) 

Triigááʃ (1297 P 112) 

- aas 

jeraas ‘gerais’ (1411 M 167) 

formaas (1405 L 39) 

- el, il, 

-ol 
lenzóóʃ (1258 L 21) 

Carrijs (1473 O 84) 

mantees (1414 L 42) 
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Quanto aos radicais terminados em -l, Silva (2008: 363) nota, tal como Maia (1986: 661) 

para os dialetos a sul do Minho, a formação de numerosos hiatos, como podemos ver 

na tabela 18: 

 

Tabela 18. Formação do plural nos radicais terminados em -l. 

 

Nesta fase, a grafia ainda não indica a transformação da vogal temática /e/ da primeira 

coluna em semivogal [j] (Silva, 2008) ao contrário do que encontraremos no período do 

português clássico. Na segunda coluna, o que teríamos nesta fase seria, talvez, a 

realização de <ii> como vogal longa, que depois se terá reduzido. Por fim, nos plurais da 

terceira coluna, a flutuação das formas pode ser explicada pela alternância no período 

do português antigo entre -vil/-vel. Não obstante, para podermos analisar devidamente 

estas formas, teremos que estudar melhor em que regiões e datas é que elas ocorrem 

e, por esta razão, não discorreremos neste trabalho sobre elas. 

No que diz respeito aos radicais terminados em nasal, é possível ver que todas as formas 

do singular “estão de acordo com a etimologia, antes da convergência em -ão” (Silva, 

2008: 364) e que as formas do plural se formam, regularmente, com a adição da vogal 

temática e do morfema /s/ ao radical. 

 

-l precedido de a, e, o, u 
-l precedido de i 

acentuado 
-l precedido de i átono 

curral: curraes 

fiel: fiees 

sol: soes 

gentil: gentiis 

barril: barriis 

vil: viis 

perduravil: perduraviis ~ 

perduravees 

estavil: estaviis ~ estavees 
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Tabela 19. Formação do plural nos radicais terminados em -N. 

 

 

 

 

É importante destacar, como faz Teyssier (1987: 30), que tanto em português antigo, 

como em português medieval, os grupos -ão, -ãe e -õe são bissilábicos, ou seja, não são 

ditongos nasais. 

Porém, em relação aos plurais das palavras cujo radical termina em -l, já em 1536, 

Fernão D’Oliveira testemunha uma mudança importante que se implantará no período 

seguinte, como comprova a afirmação: “dei a estes nomes no plural estes ditongos ai e 

oi com i e não com e, porque as minhas orelhas assi o julgam. Não é muito enganar-me, 

pois i e e pequeno são muito vezinhos.” (apud Silva, 2008: 366). 

2.1.4. O português clássico 

Sabemos, tanto por via dos testemunhos dos gramáticos do século XVI, como pelos 

estudos dos historiadores da língua, que entre 1400 e 1500 há transformações muito 

importantes tanto no que toca às vogais, como no que concerne às sibilantes. 

Quanto às vogais, verifica-se que as vogais orais em adjacência absoluta se contraem 

num ditongo oral, o que tem consequências importantes para o plural (Teyssier, 1987: 

43), na medida em que, doravante, o /s/ estará em adjacência absoluta a um vocóide 

palatal alto [j]: 

 

Tabela 20. Dos hiatos aos ditongos nos plurais dos radicais terminados em -l. 

 

 

-an+u -an(+e) -on(+e) 

irmão: irmãos 

mão: mãos 

pã/pan: pães 

cã/can: cães 

oraçõ: orações 

coraçõ: corações 

Nomes em -al Nomes em -el Nomes em -ol 

Sinal > sinaes > sinais Cruel > cruees > crueis Sol > soes > sóis  
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Uma outra transformação assinalável nas vogais é o começo da redução das vogais finais 

a /A/ [ɐ], /E/ [i] e /O/ [u], estabilizada apenas a partir do século XVIII (Paiva, 2009). A 

nosso ver, é possível que a redução da vogal temática /e/ para [i] esteja na origem do 

desaparecimento de plurais medievais como simpleses ou ourivezes, uma vez que [i] 

vogal não-marcada, vazia de elementos (Veloso, 2012), é mais facilmente apagável do 

que o [e], conforme mostra a tabela 21. 

 

Tabela 21. Hipótese de assimilação dos plurais pelos radicais terminados em /S/. 

 

Finalmente, enquanto no início do século XVI o português mantinha um sistema com 

quatro sibilantes, designadamente /s z s ̺z/̺, no fim do mesmo, de acordo com Teyssier 

(1987: 50-51), “o português comum reduziu a dois os quatro fonemas”, ficando apenas 

com o par pré-dorso-dental /s/ e /z/ que, provavelmente, corresponderiam aos dois 

alofones do plural [s] e [z], respetivamente. 

2.1.5. O português moderno 

Conforme Castro et al. (1991: 258), “a palatalização das fricativas /s/ e /z/ em posição 

implosiva é uma inovação de origem meridional e foi documentada, pela primeira vez 

em 1746, no Verdadeiro método de estudar de Luís António Verney”.  

É engraçado observar que, nos primeiros anos do século XIX, este fenómeno estava já 

de tal forma espalhado e presente na norma prestigiada que é levado pela corte em 

1808 para o Brasil, difundindo-se na região do Rio de Janeiro. Contudo, conforme os 

mesmos autores (Castro et al., op. cit.), o fenómeno é estranho à maior parte dos 

dialetos do Brasil, pelo que se deduz que poderia estar ativo já no século XVII, mas não 

muito antes, uma vez que os primeiros colonos não o tinham ainda. 

simples/e/s  > simples[i]s  > simples∅s  > simples 
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Em suma, concluímos que, de um ponto de vista histórico, “(…) os -s e -z implosivos 

teriam sido inicialmente sibilantes, e, em época mais tardia, compreendida entre o 

século XVI e a data do primeiro testemunho (Verney, 1746), é que se teria produzido o 

chiamento.” (Teyssier, 1987: 55). 

2.2. Variação diatópica no português contemporâneo 

A evolução de uma determinada língua pode, naturalmente, levar uma mudança a ter 

vários resultados diatopicamente, quer porque em lugares diferentes se deram 

diferentes pathways of change (Kiparsky, 2008), quer por certas regiões evoluírem 

linguisticamente a um ritmo diferente de outras, espelhando, portanto, uma das etapas 

da mudança. 

Em qualquer um dos casos, o estudo da variação diatópica (ou geográfica) revela-se 

crucial na demanda da representação fonológica subjacente do morfema de plural, na 

medida em que os diversos dialetos podem ter uma única representação lexical do 

morfema, apesar das diferentes realizações, ou, pelo contrário, pode existir mais do que 

uma representação fonológica do morfema de plural no português. 

Neste subcapítulo, descrevemos apenas as realizações de superfície nos diferentes 

dialetos, as quais serão submetidas a análise no capítulo 3 quando se discutir a 

representação subjacente do morfema. 

2.2.1 Realizações no PE 

Quando hoje observamos o morfema do plural do português parece-nos ver o que de 

mais simples, regular e imutável há na língua: um <-s> que se junta ao tema dos nomes 

e dos adjetivos no singular para formar o plural. No entanto, se olharmos mais de perto, 

atestamos uma grande dispersão naquilo que são as realizações fonéticas deste 

morfema. 

Observe-se o mapa: 

 



 

63 

Figura 4. Mapa dos dialetos portugueses, desenhado por Segura e Saramago (2001: anexo 1), 

de acordo com Cintra (1971). 

 

 

Tendo por referência o mapa dialetal do português desenhado por Segura e Saramago 

(2001: anexo 1)25, elencaremos, de seguida, as realizações alofónicas do morfema de 

plural, de acordo com a literatura consultada: 

 

Tabela 22. Variação dialetal dos alofones do plural em PE. 

 

                                                           
25 Este mapa é, por sua vez, uma adaptação daquele que foi esboçado por Cintra (1971). 
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É interessante observar que em cada dialeto existem entre dois a três alofones do 

morfema de plural, ou seja, existem dialetos em que os alofones constituem pares 

homorgânicos [s ̺z]̺ ou [ʃ ʒ], localizados maioritariamente a Norte, e existem dialetos, 

                                                           
26 Com base no processo de ditongação, Brissos (2018) contesta a proposta de Cintra (1971) no 

que toca à variedade do Baixo-Minho e Douro-Litoral, dizendo que esta não se circunscreve apenas ao sul 
e centro da região, mas se estende até à fronteira com a Galiza. 

Local Alofone Contexto De Realização Exemplo 

Norma-padrão 

(Mateus e Andrade, 2000: 

70) 

[ʃ] 
Diante de pausa ou de 

consoante surda. 
[ˈʀɔzɐʃ  fiˈʃadɐʃ] 

[ʒ] Diante de consoante sonora. [ˈʀɔzɐʒ viɾˈmɐʎɐʃ] 

[z] Diante de vogal. [ˈʀɔzɐz ɐˈbɛɾtɐʃ] 

“Variedade do noroeste”26 

e na região de Aveiro 

(Veloso e Martins, 2013) 

[ʃ] 
Diante de pausa ou de 

consoante surda. 
[ˈʀɔzɐʃ  fiˈʃadɐʃ] 

[ʒ] 
Diante de qualquer 

segmento sonoro. 

[ˈʀɔzɐʒ viɾˈmejʎɐʃ] 

[ˈʀɔzɐʒ ɐˈbɛɾtɐʃ] 

Dialetos transmontanos e 

alto-minhotos e no interior 

da região baixo-minhota-

duriense-beirã 

[s]̺ 
Diante de pausa ou de 

consoante surda. 
[ˈʀɔzɐs ̺ fiˈʃadɐs]̺ 

[z]̺ 
Diante de qualquer 

segmento sonoro. 

[ˈʀɔzɐz ̺viɾˈmejʎɐs]̺ 

[ˈʀɔzɐz ̺ɐˈbɛɾtɐs]̺ 

Dialetos insulares (Segura 

e Saramago, 1999: 128-

132) 

[ʃ] 
Diante de pausa ou, muitas 

vezes, de consoante surda. 
[ˈʀɔzɐʃ  fiˈʃadɐʃ] 

[j] 
Diante de consoante surda, 

por vezes. 
[ˈʀɔzɐj  fiˈʃadɐʃ] 

[j] Diante de consoante sonora. [ˈʀɔzɐj viɾˈmejʎɐʃ] 

[jz] 
Diante de vogal. 

[ˈʀɔzɐjz ɐˈbɛɾtɐʃ] 

[ʒ] [ˈʀɔzɐʒ ɐˈbɛɾtɐʃ] 
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sobretudo a Sul, em que para além do par [ʃ ʒ], ocorre [z] num contexto restrito, ou seja, 

antes de vogal. 

O caso dos dialetos insulares destaca-se pela existência de um contínuo de palatalidade 

que liga os alofones de <-s>, sendo [j] o mais comum e mais provável de acontecer 

quanto mais sonora for a consoante que se lhe segue, ainda que também se possa 

realizar diante de consoantes surdas (Segura e Saramago, 1999). 

Voltando aos dialetos continentais,  como vimos na tabela 22, embora a região do Alto 

Minho e Trás-os-Montes apareça classicamente caraterizada pela realização das 

sibilantes apicais, os dados recolhidos por Aguiar Santos (2008: 29) mostram que, pelo 

menos da Terra Quente Transmontana, é recorrente o uso do par [+ anterior], mesmo 

quando o /S/ é seguido de vogal, e.g., aqueles horários → [ɐˈkelɨʒɔˈɾaɾjus]. 

Em termos sociolinguísticos, Rodrigues (2012: 10) assinala que “em registos 

espontâneos de falantes jovens de todos os dialetos de PE, está, hoje em dia, a emergir 

como [ʒ], em vez de se realizar com a pronúncia [z]” antes de vogal, independentemente 

de /S/ se tratar de uma realização do morfema de plural ou não, como se pode conferir 

na tabela 23. 

 

Tabela 23. Ressilabificação de /S/ não anterior como ataque em sândi (retirada de Rodrigues 

2012:10). 

 

A mesma autora assinala ainda que, de acordo com os dados recolhidos na sua 

dissertação de doutoramento (Rodrigues, 2003), a assimilação de vozeamento, ou seja, 
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o uso de [ʃ] em contextos surdos e de [ʒ] ou [z] em contextos sonoros, pode dar-se, mas 

não é obrigatória. Por exemplo, quanto aos dados de Lisboa, Rodrigues (2003: 236) 

encontrou 21.2% de formas com [∫] onde esperava encontrar [z] e, nos de Braga, 22.3% 

formas com [∫].  

2.2.2. Realizações no PB e noutras normas do português 

No PB, a literatura recente procura descrever, sobretudo, as variantes de /S/ em coda 

medial, que pode surgir sob a forma de um par palatal [ʃ ʒ] no dialeto carioca do Rio de 

Janeiro e um par apicoalveolar [s z]  na maior parte dos restantes dialetos desta 

variedade, entre eles, o caipira, por exemplo (Lipski, 1975; Jesus, 2009; Lourenço, 2010). 

Atesta-se, ainda, no sul do Amazonas, um “enfraquecimento do /S/ em coda silábica” 

interna, como, por exemplo, em <mesmo> [ˈmeɦmʊ] (Galvão Maia, 2018). 

No que toca às codas finais, designadamente, quando correspondem à realização do 

morfema de plural, os nossos dados restringem-se à recolha de Câmara (1970: 83). 

Segundo este linguista, as realizações do morfema de plural distribuem-se da seguinte 

forma: 

 

Tabela 24. Variação dialetal dos alofones do plural em PB. 
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No entanto, Câmara (1970: 84) não deixa de referir que no PB, em palavras oxítonas, 

aparece frequentemente a semivogal [j] antes do sufixo de plural /S/, levando a que, por 

exemplo, palavras como pai e pá tenham forma de plural homófonas [paj(ʃ/s)], embora 

não explique de onde possa surgir este [j]. 

Tanto para o PB como para o português de Angola (PA), a literatura regista (Galvão Maia, 

2018; Brito, 2019), para além da erosão fonética de /S/, uma não-realização massiva do 

/S/ de plural (Galvão Maia, 2018; Brito, 2019; Undolo, 2014) que, a nosso ver, não pode 

ser explicada pela Fonologia per se. Atentemos aos exemplos: 

(1) Exemplos de Sintagma Determinante (SDet) em PB (Brito e Lopes, 2016: 255). 

a. Todos os teu amigo (*PE, ok PB). 

b. O teus amigo (*PE, ok PB). 

(2) Exemplos de SDet em PA (Undolo, 2014: 190-192). 

a. As casa dos habitantes do Bairro Camundongo (*PE, ok PA). 

Local Alofone Contexto De Realização Exemplo 

Rio de Janeiro e a 

maior parte do 

Brasil 

[ʃ] 
Diante de pausa ou de consoante 

surda. 
[ˈʀɔzaʃ ˈfɛʃadaʃ] 

[ʒ] Diante de consoante sonora. [ˈʀɔzaʒ vɛɾˈmeʎaʃ] 

[z] 
Depois de vogal átona e diante de 

outra vogal. 
[ˈʀɔzaz aˈbɛɾtɐʃ] 

[jz] 
Depois de vogal tónica e diante de 

outra vogal. 

<pás/pais> [ˈpajʃ] 

<nus> [ˈnujʃ] 

São Paulo e a área 

Sul do Brasil 

[s] 
Diante de pausa ou de consoante 

surda. 
[ˈʀɔzas ˈfɛʃadas] 

[z] 
Diante de consoante sonora ou 

vogal. 
[ˈʀɔzaz vɛɾˈmeʎas] 
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b. Os angolano são um povo (*PE, ok PA). 

Nestas variedades do português, em termos sintáticos, dentro do SDet27, o núcleo 

Determinante (Det), para além de spell-out de (in)definitude (como em PE), parece ser 

o único exponente de número e género, o que leva Brito e Lopes (2016: 158) a 

questionarem a existência de um Sintagma Número (SNum) na gramática dos seus 

falantes. 

Todavia, visto que este tema ultrapassa os limites descritivos da Fonologia, não o 

poderemos desenvolver apropriadamente nesta tese, embora seja de profundo 

interesse estudá-lo num trabalho futuro. 

2.3. Aquisição do morfema de plural 

O principal objetivo da linguística generativa é descrever o conhecimento implícito da 

língua (Chomsky, 1986) e, inerentemente a isto, como este é adquirido. Neste sentido, 

na fase de aquisição da linguagem, as produções alternativas das crianças e a ordem 

pela qual adquirem os segmentos podem dar pistas importantes para aceder às suas 

representações fonológicas (Fikkert, 2007).  

É por isso que, apesar do nosso desconhecimento quase absoluto das bases teóricas da 

aquisição e dos seus meandros psicolinguísticos, consideramos da máxima importância 

a pesquisa e a inclusão de alguns dados acerca da realização do morfema de plural no 

desenvolvimento da linguagem infantil. Neste sentido, esta pequena secção constitui, 

não só uma parte fundamental desta tese, como pode ser ensejo para o 

desenvolvimento de um estudo aquisicional futuro, retomando este mesmo tópico. 

2.3.1.  Expectativas de aquisição 

O estudo do segmento /s/, enquanto marcador de plural, torna-se particularmente 

interessante, uma vez que, de acordo com Freitas et al. (2001: 45), “when linguistic 

information from more than one module of the grammar interacts with a particular 

                                                           
27 Para uma visão mais detalhada da estrutura de SDet, confira Abney (1987) e, especificamente para o 
português, Brito (1993). 
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prosodic structure, acquisition may not follow the expected patterns of prosodic 

development”. Quer isto dizer que, em termos de expectativas, este segmento: (i) por 

se encontrar em coda silábica (segundo Fikkert (1994), um constituinte não-universal e 

problemático na aquisição); (ii) por se encontrar em sílaba final, geralmente átona em 

português – menos saliente, tanto para a aquisição, como para o processamento da 

linguagem (Segui et al., 1991), deveria estar entre os últimos segmentos a emergir 

(Freitas et al., 2001); (iii) o tipo de raiz que /s/ constitui. 

Assim, tendo em conta Freitas et al. (2012), durante o processo de aquisição estamos a 

lidar com quatro tipos de representações de raízes segmentais (ver tabela 25). Destes 

quatro tipos de raízes, três integram o sistema adulto (as raízes especificadas, as 

subespecificadas por defeito e as subespecificadas por alomorfia) e uma é típica da fase 

de aquisição: as raízes não-especificadas.  

 

Tabela 25. Hipótese de ordem de aquisição das sibilantes em PE (adaptado de Freitas et al., 

2012: 90). 

 

Neste sentido, a investigação debruça-se sobre o modo como, tendo como base um 

sistema lacunar do ponto de vista dos contrastes entre traços e valores de traços, a 

Tipo de raízes segmentais e 

exemplos 
Traços Estabilidade 

Ordem de 

aquisição esperada 

Especificadas 

(/ʃ, ʒ/ - [ʃ, ʒ] em Ataque) 

Produtividade 

lexical 
maior 

1º 
Subespecificadas por defeito 

(/s, z/ - [s, z] em Ataque) 

Produtividade 

lexical 
maior 

Subespecificadas por alofonia 

(/s/ em Coda, com os alofones [ʃ, 

ʒ, z]) 

Produtividade 

lexical + atividade 

gramatical 

menor 2º 
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criança vai construindo as raízes presentes no sistema-alvo, isto é, o sistema adulto, 

pressupondo-se que as raízes mais estáveis são adquiridas precocemente e as menos 

estáveis tardiamente.  

2.3.2.  Apresentação dos dados de aquisição das sibilantes em PE 

Ao contrário do expectável, os dados de aquisição do português (entre outros, Freitas, 

1997; Freitas et al., 2001; Nogueira, 2007; Costa, 2010; Ramalho, 2017) atestam a 

aquisição precoce das codas fricativas finais com função gramatical (e.g. bonecas), em 

relação às codas fricativas finais lexicais (e.g. nariz) e às codas mediais (e.g. isto).  

A tabela 26 ilustra o desenvolvimento fonológico típico de crianças monolingues do 

português, no que toca, especificamente, às sibilantes. Todos os dados são reproduzidos 

a partir dos trabalhos de Freitas et al. (2001) e de Freitas et al. (2012). 

 

Tabela 26. Aquisição de sibilantes em PE por crianças monolingues. 

Idade 

(anos, meses) 

Constituinte 

silábico 
Evento 

Exemplo 

(/alvo/→[realização]) 

1,8-1,9 

Ataque 
Substituição por oclusiva 

coronal 

/ˈkazɐ/→[ˈkata] (1,9) 

/ˈʒa/→[ˈta] (1,8) 

(Freitas et al. 2012: 91) 

Coda medial   

Coda final 

lexical 
  

Coda final 

morfológica 

Início da produção 

(aleatória [+/- ant]) 

/buˈnɛkɐʃ/→[mɨˈɲɛtɐs] (1,9) 

/mɨˈninuʃ/→[mɘˈninuʃ] (1,9) 

(Freitas et al. 2012: 93) 

1,10 Ataque Início da produção /ˈsimɐ/→[ˈsem]  (1,10) 
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(Freitas et al. 2012: 92) 

Coda medial   

Coda final 

lexical 

Início da produção 
/nɐˈɾiʃ/→[dɨˈɾiʃ] (1,10) 

(Freitas et al., 2001: 51) 

Início da ressilabificação 

/ˈmajz 

ɐ/ 

[ˈmaz ɐ] (1,10) 

[ˈmaʒ ɐ] (1,10) 

(Freitas et al. 2012: 94) 

Coda final 

morfológica 

Início da assimilação 

regressiva do 

vozeamento 

 

/ˈdojʒ bõˈjʃ̃/→[ˈdʉʒ boˈ j]̃ (1,10) 

/ˈɛʃtɐʃ ˈpɔɾtɐʃ/→[ˈɛtɐs ˈpotɐs] 

(1,10) 

(Freitas et al. 2012: 94) 

2,5-2,10 Ataque 
Produção aleatória [+/- 

ant] 

/ˈsɐj/→[ˈʃɛ] (2,5) 

/ˈʃuˈɾɐ̃w̃ /→[suˈlɐ̃w̃] (2,7) 

(Freitas et al. 2012: 92) 

2,11 

Coda medial  

Coda final 

morfológica 

Instabilidade na 

ressilabificação 

/uz ɐniˈmajʃ/→[uʒ ɐniˈmaj] (2,11) 

/kojzɐzɐˈki/→[kojzɐzɐˈki] (2,11) 

(Freitas et al. 2012: 94) 

3,0 Coda medial Realização da sibilante 

/ˈiʃtu /→[ˈiʃtu] (3,0) 

/buʃˈkaɾ/→[buʃˈka] (3,0) 

(Freitas et al. 2012: 93) 

 

Primeiramente, devemos destacar (como Freitas et al., 2012), no processo da aquisição, 
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que a criança não armazena os segmentos nas representações segmentais como 

unidades autónomas e discretas, mas processa o sistema fonológico de modo holístico, 

sendo sensível a propriedades extrassegmentais, como a prosódia e a morfossintaxe, 

confirmando a little linguist hypothesis, de Kiparsky e Menn (1977). 

Em segundo lugar, partindo agora para a ordem de aquisição sintetizada na tabela 27, é 

interessante notar a aquisição precoce da raiz subespecificada por alofonia /s/, que tem 

sido atribuída a três fatores: (i) à interface fonologia-morfossintaxe, pela presença do 

traço de concordância número no morfema /s/ (Freitas, 1997; Freitas et al., 2001); (ii) à 

posição em fim de palavra (Freitas et al., 2001); e (iii) à atividade gramatical dos traços 

inerentes ao contexto de alofonia que lhe está associado – o sândi externo (Freitas et 

al., 2012). 

 

Tabela 27. Síntese da ordem de aquisição e estabilização (adaptado de Freitas et al., 2012: 

100). 

 

 

Em suma, conforme vemos na tabela acima, ainda que o sândi seja apontado como 

promotor da aquisição, segundo Freitas et al. (2012: 103), ele pode ter um “efeito 

despromotor (…) na estabilização dos segmentos”, dado que a fricativa coronal [+ 

anterior], ou seja, [z] em coda só estabiliza aos 3 anos ou depois. 

Segmento Ataque Coda 

[+anterior] 1;10 - 2;8 1;9 – 3;0 

[-anterior] 2;5 – 2;10 1;9 – 3;0 

 Coda final Coda medial 

[+anterior] 1;9 – 3;0 3;0 

[-anterior] 1;9 – 2;10 3;0 
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Para além das realizações do morfema em si, no entanto, é importante observar como 

é que a Fonologia infantil processa as alternâncias lexicais decorrentes desta operação 

concatenativa nos chamados “plurais irregulares”. Este aspeto será tratado na subseção 

seguinte. 

2.3.3. Aquisição de plurais irregulares 

Embora a pluralização dos nomes, mediante a adição de /s/ e seus alofones à última 

vogal do tema, emirja e estabilize até aos 3 anos, as regras de formação de plural dos 

nomes terminados em -ão e em -l parecem estabilizar bastante mais tarde. 

Com o intuito de avaliar a disponibilidade da regra de pluralização dos nomes em -ão, 

Castro (2010) juntou 40 crianças monolingues do PE, com idades compreendidas entre 

os 2 e os 5 anos, de ambos os sexos. Os dados recolhidos por esta investigadora mostram 

que: 

Etapa I: entre os 2 e os 3 anos, as crianças seguem a regra geral de formação do 

plural por adição de -s; as realizações em -ões são muito residuais. 

Ex.: cão ~ cãos; irmão ~ irmãos; limão ~ limãos/limões. 

Etapa II: entre os 3 e os 4 anos, as crianças preferem a regra geral de formação do 

plural por adição de -s; começam a realizar -ães residualmente; frequentemente 

alternam -ãos e -ões. 

Ex.: cão ~ cãos/cães; irmão ~ irmãos/irmões; limão ~ limãos/limões. 

Etapa III: entre os 4 e os 6 anos, as crianças generalizam a regra de pluralização -ão 

~ -ões, mas a aquisição não está ainda estabilizada. 

Ex.: cão ~ cãos/cães; irmão ~ irmãos/irmões; limão ~ limãos/limões. 

Segundo Castro (2010: 288), na linha de Yang (2005), as crianças em idade de aquisição 

começam por sobregeneralizar a regra de pluralização dos nomes e, “mais tarde, 

mediante a avaliação da frequência dos itens lexicais no input, [formulam] uma regra 

específica para a classe dos nomes terminados em -ão, gerando o plural -ões”. 
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Os efeitos de frequência parecem ser, de facto, muito relevantes na discussão deste tipo 

de plurais, não só para a fonologia da criança, mas também para a fonologia adulta. 

Neste sentido, Huback (2010) analisa a pluralização de nomes terminados em -ão em 

falantes adultos do PB e conclui que: 

 

A frequência de tipo pode atuar sobre as generalizações analógicas, fazendo com que, 

no grupo de plurais em –ão, itens etimológicos em –ãos ou –ães adotem plural em –ões, 

já que este é o mais frequente para palavras que terminam em –ão no singular (…). 

Huback, 2010: 37 

 

Quanto aos nomes cujo radical termina em -al, entre os 2 e os 3 anos, o plural realiza-se 

geralmente como -ales (Pinto e Castro, 2008), adquirindo-se, mais tarde, a forma -ais. 

Todavia, o plural -les, para radicais terminados em -l, pode também acontecer na 

linguagem adulta em casos de baixa escolarização, como atestam as realizações [pɐpɛɫ] 

~ [pɐpɛlɨʃ] (Silva, 201628). 

Desta secção, conclui-se que a estabilização das regras de pluralização destes nomes 

parece ser um indício da sua complexidade, traduzindo-se num sistema de computação 

fonológica mais denso e que, mesmo na linguagem adulta, apresenta algumas 

alternâncias no processamento. Ao nível dos plurais dos radicais terminados em -N e -l, 

seria interessante, num trabalho futuro, fazer um estudo estatístico das realizações 

dialetais usando os dados da Fonologia adulta do ALEPG e confrontá-los com os dados 

aquisicionais. 

2.4. Sumário 

Neste capítulo, apresentamos de forma o mais framework-free possível a evolução 

diacrónica, a variação diatópica e a aquisição do morfema de plural nas suas realizações 

                                                           
28 Recolhido na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Ilha da Madeira. 
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de superfície. 

Começando pela diacronia, observamos que, do latim ao português contemporâneo, se 

fez um caminho rumo à palatalização, conforme vemos na tabela 28. 

 

Tabela 28. Cronologia dos alofones do morfema de plural do PE contemporâneo. 

 

Este fenómeno, que se deu algures entre o início do século XVI e 1746, estará 

provavelmente ligado à redução dos ditongos finais das palavras terminadas em -l, como 

de [aes] para [ajs] ou, poderá até, ser uma das suas consequências. 

Nos nossos dias, a palatalidade do morfema de plural encontra-se amplamente 

estendida no PE, excetuando-se alguns dialetos setentrionais e do interior, nos quais, 

historicamente, houve assimilação e crase nos casos como aquele que foi exposto acima 

[aes]→[aas]→[as]. No outro extremo, temos os dialetos insulares do PE, em que uma 

semivogal palatal, per se, constitui um dos alofones do morfema de plural. No PB, os 

alofones palatais encontram-se, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, enquanto 

outras zonas mantêm as formas despalatalizadas. 

Quanto à aquisição, vimos que a fricativa coronal [s] é adquirida precocemente em 

posição de coda final morfológica ao 1 ano e 9 meses, na qual alterna desde logo com a 

forma palatal [ʃ]. No entanto, a estabilização dos alofones do plural [ʃ] [ʒ] [z] só se dá por 

volta dos 3 anos, época em que, categoricamente, emergem as fricativas em coda 

medial. Por outro lado, as formas de plural “irregulares” de palavras terminadas no 

singular em -l ou em -ão são adquiridas mais tardiamente. 

Todos os dados apresentados neste capítulo servem de base às teorizações que 

expomos no capítulo 1 e são também retomados e oportunamente discutidos no 

Até o século XVI Do século XVI até 1746 Do século XVIII até ao presente 

[s]̺ [z]̺ [s] [z] [ʃ] [ʒ] ([z]) 
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capítulo 3, tendo em vista a proposta de uma (ou mais) representações do morfema do 

plural do português. 
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Capítulo 3 – Representação do morfema de plural: uma proposta 

Depois de termos enumerado as diversas propostas de tratamento morfofonológico da 

correspondência singular-plural (ver capítulo 1) e de termos lançado um novo olhar 

sobre os dados numa perspetiva diacrónica, sincrónica e aquisicional (ver capítulo 2), 

encontramo-nos, finalmente, em posição de repensar a representação fonológica do 

morfema de plural. 

No começo deste capítulo (secção 3.1.), selecionamos e discutimos as duas subteorias 

da FG (Kaye et al., 1985, 1990; Harris, 1990; Charette, 1991) que iremos adotar para a 

representação da estrutura autossegmental e silábica: a Teoria dos Elementos (Kaye et 

al., 1985; Backley, 2011) e o CV estrito (Lowenstamm, 1996; Scheer, 2004, 2012; 

Szigetvári, 1999, 2008a), respetivamente. Uma vez que estas duas subteorias se 

enquadram na mesma corrente, torna-se mais clara a interação do nível autossegmental 

com o nível suprassegmental, imprescindível para o tratamento desta temática. 

Complementarmente, apresentamos, enquanto modelo derivacional, a Fonologia 

Lexical (Kiparsky, 1982; Mohanan, 1986; para o português: Lee, 1992; Bisol, 1998) com 

as alterações de Kaye (1995) e de Scheer (2014). 

Na secção 3.2., voltamos à questão que constitui a pedra angular desta tese: 

“No conhecimento implícito dos falantes do português contemporâneo, estará o 

morfema de plural representado por /S/ [α ant; β voz], por /ʃ/ [- ant; α voz] ou 

outra?” 

Neste sentido, começamos por fazer breves observações sobre o comportamento das 

consoantes palatais em português, com especial atenção às fricativas. Posteriormente, 

destacamos algumas diferenças entre o comportamento das fricativas coronais em coda 

medial e final (lexical e morfológica), partindo dos dados apresentados no capítulo 2. 

Por fim, recuperamos e discutimos a hipótese do autossegmento palatal do português 

(Veloso, 2019). 

Para terminar (secção 3.3.), testamos a aplicação da nova representação de /ʃ/, proposta 
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por Veloso (2019), ao morfema de plural, reanalisando a correspondência singular-

plural (ver secção 1.2.) à luz dos modelos teóricos estudados no início deste capítulo. 

3.1.  Modelos teóricos adotados 

Nesta subsecção, exploramos os modelos teóricos a adotar na reanálise da estrutura 

interna do morfema de plural e do processo de pluralização, tendo como quadro a FG.  

Primeiramente, tratamos a estrutura interna dos segmentos, procurando apresentar 

algumas vantagens da escolha dos elementos sobre os traços enquanto primitivos em 

Fonologia. Em seguida, partimos para a estrutura interna da sílaba, descrevendo os 

pressupostos de representação da sílaba do CV estrito e mostrando, de forma geral, a 

sua aplicação ao português, proposta por Pimenta (2019). 

Concluímos este ponto com a exposição da interface Morfologia-Fonologia e Fonologia-

Fonética, segundo o modelo lexical, adaptado por Kaye (1995) e Scheer (2014). É 

importante destacar que “the reference point for Kaye was Lexical Phonology” (Scheer 

e Cyran, 2018b: 295), razão pela qual damos também alguma atenção às propostas de 

Kiparsky (1982) e Mohanan (1986), fundadores desta corrente. 

3.1.1. Modelo autossegmental – Teoria dos elementos 

A ideia de que os segmentos são decomponíveis em unidades mais pequenas surge 

ainda antes do advento do Generativismo com Jakobson et al. (1952) que compara os 

segmentos a acordes musicais, indivisíveis na sucessividade, mas divisíveis na 

simultaneidade. Nasce, assim, a noção de traço, em Fonologia.   

Com a chegada do SPE (Chomsky e Halle, 1968), o sistema de 12 traços de base acústica 

de Jakobson et al. (1952) desenvolve-se e expande-se, resultando na proposta de 33 

traços de base articulatória, universalmente disponíveis e marcados com a polaridade 

(+/-). Estes primeiros modelos, porém, apresentam três problemas principais: 
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i. Binarismo estrito: (+) e (-) podem ser considerados traços processualmente 

ativos, por exemplo, no que diz respeito a [voz], mas, em [nas], são conhecidos 

processos que têm como alvo [+ nas], mas nenhum especificamente [-nas]; 

ii. Não hierarquização: gera problemas para a questão da formação de classes 

naturais que parece funcionar bem com alguns traços (como [+ nasal]), mas não 

com outros (como [+ baixo]; 

iii. Sobregeração: quanto maior o número de traços assumido, maior o conjunto de 

segmentos fonológicos que se prevê existirem. O sistema não evita construções 

impossíveis, como [+nas; + lat]. 

Para dar resposta a estes problemas, emergiram os sistemas unários, como a Geometria 

de Traços (Clements, 1985), que tem como unidade o traço, e as correntes 

elementaristas, que têm como unidade o componente (Fonologia das Dependências: 

Anderson e Ewen, 1987), a partícula (Fonologia das Partículas: Schane, 1984; Carvalho, 

2011) ou o elemento (Teoria dos Elementos: Kaye et al., 1985; Backley, 2011). Todos 

estes sistemas, ainda que concordem na abolição do binarismo, diferem nalguns pontos 

fundamentais, que estão expostos na tabela 29. 

 

Tabela 29. Principais diferenças entre o traço e o elemento. 

 

Traços unários (GT) Elementos (FD, FP, TE) 

- base articulatória - base acústica 

- gramática fonológica orientada para a 

produção 

- gramática fonológica orientado para a 

perceção 

- não pronunciáveis - independentemente pronunciáveis 

- segmento representado sempre por um 

conjunto de traços 

- segmento representado por vários ou por 

um único elemento 
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Os elementos, portanto, definem-se como unidades cognitivas que preenchem o papel 

gramatical de codificação de contrastes lexicais. São unidades abstratas que não 

envolvem a articulação, mas que constituem assinaturas acústicas, através das quais os 

ouvintes descodificam um input ouvido e os falantes orquestram e monitorizam a sua 

articulação (Harris e Lindsey, 1995: 50). Para além disso, de acordo com o fundador dos 

sistemas elementaristas (Schane, 1984: 150), ao contrário dos sistemas de traços, em 

que os traços são propriedade dos segmentos, “in particle phonology, the entity and the 

property are entwined. Particles represent individual vowels as well as traits of 

vowels”29.  

No sentido de manter um número de contrastes suficiente para descrever segmentos e 

processos fonológicos, mas evitar a sobregeração, o número de elementos propostos 

nos primeiros passos desta teoria {A I U h ʔ @ ATR H L R N} (Kaye et al., 1985) foi 

sucessivamente reduzido até aos atuais seis comummente aceites {A I U ʔ H L} (Backley, 

2011). Cada um deles apresenta uma marca acústica associada (Botma et al., 2011: 42; 

Scheer e Kula, 2018: 241), como vemos na tabela 30. 

 

Tabela 30. Marcas acústicas e equivalentes articulatórios dos elementos. 

Elemento Marca acústica Equivalente articulatório 

|A| 

Massa de energia no centro 

do espectro (convergência 

de F1 e F2). 

RTR (Recuo da raiz da língua) 

|I| F1 baixo e F2 alto. Palatalidade 

|U| 
Convergência de F1 baixo 

com F2. 
Labialidade/Velaridade 

                                                           
29 Note-se que, na tese fundadora, os elementos foram propostos apenas para a descrição das 

vogais. 
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|ʔ| 
Queda abrupta da 

amplitude. 
Oclusão 

|H| 
Aperiodicidade; 

High-frequency energy 
Fricção/aspiração 

|L| 
Periodicidade. 

Low-frequency energy 
Vozeamento/ nasalidade 

 

Os elementos não estão aleatoriamente organizados dentro dos segmentos, mas podem 

desempenhar a função de cabeça (maior saliência acústica e robustez) e 

operador/dependente (menor saliência acústica; maior vulnerabilidade a processos de 

lenição), conforme explica Breit (2013: 1).30 Assim sendo, a interpretação fonética de 

um elemento está sujeita ao estatuto de que goza (cabeça ou operador) e da posição 

que ocupa dentro da sílaba, isto é, posição-C “ataque” ou posição-V “núcleo” (Van der 

Hulst, 2015: 155). 

Para o PE, há duas propostas diferentes para a representação das vogais em termos de 

elementos. A primeira, de Carvalho (2011), tem por base a Fonologia das Partículas e a 

hierarquia contrastiva de Dresher (2008) e representa os elementos em diferentes 

níveis, conforme a sua importância, como vemos na figura abaixo. 

 

Figura 5. Representação das vogais do PE (Carvalho, 2011: 61)31. 

                                                           
30 Outras propostas teóricas procuram adaptar os elementos aos modelos de Geometria de 

Traços, organizando-os em “geometrias de elementos” (Van der Hulst, 1994, 1995; Harris e Lindsey, 1995; 
Kula, 2002). No entanto, ao contrário das geometrias feature-based, as geometrias dos elementos não 
requerem a substituição de um traço apagado no curso de um processo fonológico para haver 
interpretabilidade fonética, uma vez que os elementos gozam de interpretabilidade independente. 

31 No modelo de Carvalho (2011), a representação hierárquica em três linhas autossegmentais, 
das quais na última linha é apagado o elemento de abertura (A) e/ou parte da restante estrutura é 
perdida, visa representar o fenómeno de redução vocálica em sílaba átona ([a] > [ɐ], [e, ɛ] > [ɨ], [o, ɔ] > 
[u]). 
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A segunda, de Veloso (2012), representa os elementos em linha, respeitando as noções 

de cabeça (sublinhado) e operador (sem sublinhado), conforme a Teoria dos Elementos 

(Backley, 2011), visível na figura 6. 

 

Figura 6. Representação das vogais do PE (retirado de Veloso, 2012: 241). 

 

 

Pela sua clareza, simplicidade e produtividade descritiva, nesta tese, seguimos a 

proposta de Veloso (2012), porém, não representamos os vazios elementares com |@| 

à maneira da Fonologia declarativa (Angoujard, 2006). Sintetizando, para simplificar e 

facilitar a leitura das representações assumimos, como representação lexical das vogais 

temáticas: /u/-|U|, /ɐ/-|A| e /i/-|  |. 

No que diz respeito às glides /j w/, a Teoria dos Elementos advoga que eles tenham a 

mesma representação que as vogais /i/ e /u/, diferenciando-se apenas na sua posição 

dentro do CV (Kula, 2005: 56), ou seja, |I| associado à posição-C recebe a interpretação 

fonética de [j] e na posição-V é interpretado como [i]. 

No âmbito deste estudo, resta-nos ainda descrever as consoantes /N/ e /l/ que são 

aquelas que sofrem alterações durante os processos de pluralização. No revised set of 
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elements, Backley (2011: 146) defende que o elemento |L|, com a marca acústica de 

low frequency energy em operador, representa o “murmúrio nasal”, representando-se 

em oposição aos seus pares oclusivos, como ilustrado na figura 7. 

 

Figura 7. Representação das consoantes labiais em elementos. 

 

 

Outras propostas mais ligadas à Fonologia das Partículas advogam que o aparecimento 

do elemento |L| numa posição apenas representa vozeamento, mas se este ocupa duas 

posições deve ser interpretado como nasalidade, conforme a figura 8.  

 

Figura 8. O elemento |L| na representação do vozeamento e da nasalidade (Botma et al., 

2011: 49). 

 

 

É neste mesmo quadro que Pimenta (2019: 176) propõe como representação do 

segmento /n/ do português o esquema patente na figura 9. 

 

Figura 9. Representação de /n/ no português, de acordo com Pimenta (2019: 176). 
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Contudo, por coerência em relação à análise das vogais, utilizamos aqui uma 

representação autossegmental linear das consoantes. Deste modo, sendo /n/ um 

segmento coronal propomos que esta consoante não tenha “elementos de ponto de 

articulação”, em linha com Backley (1993), que defende que as coronais são placeless 

por natureza, visto serem transparentes a muitos processos fonológicos e muito 

suscetíveis à assimilação; e em linha com Carvalho (2013: 54) que afirma que “no specific 

articulator-based feature is required for coronals, as they are associated with the default 

articulation of the tongue in the superior cavities”. Por contrastar com obstruintes 

vozeadas coronais e por, pós-lexicalmente, ser suscetível à nuclearização, advogamos 

que esta consoante não tem qualquer elemento de oclusão. Assim, para o português, 

usamos a representação apresentada na figura 10. 

 

Figura 10. Proposta de representação de /n/ no português. 

 

 

No que toca a /l/, a questão é um pouco mais complexa. A Teoria dos Elementos 

(Backely, 2011: 165) defende que, pelo seu elevado grau de sonoridade, as laterais e os 

róticos formam uma classe natural, espelhada na partilha do elemento |A| (róticos 

compostos apenas por |A| e laterais por |A, I/U|), como atesta a distribuição fonotática 

idêntica (em coda ou C2 de ataque ramificado) e a tendência para o apagamento depois 
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de vogais recuadas em várias línguas do mundo. Para além disso, a ideia de que estes 

segmentos são uma espécie de glides complexas, na medida em que são compostos 

apenas por elementos vocálicos, mas ocupam a posição-C, tem que ver também com a 

sua distribuição preferencial, designadamente, codas e segunda posição nos ataques 

ramificados. 

A escolha entre |A, U| ou |A, I| para representar /l/ depende, de acordo com Backley 

(2011: 175), do seu comportamento em cada língua. Tanto no português, como no 

inglês, a visão clássica (Mateus e Andrade, 2000) atesta que esta consoante, em ataque, 

tem uma realização anterior [l] e, em coda, uma realização velarizada ([ɫ] no PE e [w] no 

PB). No entanto, os estudos de Carvalho (1989), Andrade (1998) e Rodrigues et al. (2019) 

mostram que, em PE, a frequência de F232 indica a realização velarizada em todas as 

posições de palavra e todos os contextos vocálicos, embora, no que toca a F3, haja uma 

frequência mais alta, mas equivalente, tanto nas codas, como em ataques no contexto 

de [u, o, ɔ] (Rodrigues et al., 2019: 3766). Nesta sequência, consideramos que, tanto no 

PE, como na variedade brasileira, /l/ se possa representar elementarmente, conforme 

mostramos na figura 11. Neste sentido, a realização [ɫ] pode ser interpretada como a 

passagem do elemento |U| para cabeça, no PE, e [w], no PB, o apagamento total do 

elemento |A|. 

 

Figura 11. Propostas de representação de /l/ no português. 

 

 

Resta-nos, por fim, discutir a estrutura de elementos de /s/ e de /ʃ/, uma vez que são 

                                                           
32 Para aspetos introdutórios de Fonética Acústica, consultar Malmberg (1963). 



 

86 

duas formas concorrentes a representar o morfema de plural. Assim, na existência de 

um segmento /h/ em português e assumindo, como vimos, que as consoantes coronais 

são placeless por natureza, adotamos o operador |H| “fricção” como representação 

suficiente de /s/. Deste modo, consideramos que a palatal /ʃ/ deve ser representada por 

|I, H|, dada saliência acústica e a complexidade que lhe são inerentes (Backley, 2011: 

75; Scheer e Kula, 2018: 250). 

3.1.2.  Estrutura silábica – CV estrito 

A FG (e seus desenvolvimentos) distingue-se dos outros modelos de estrutura silábica 

pela linearização completa da representação das unidades segmentais e 

suprassegmentais envolvidas, em lugar da tradicional representação arbórea, e pelo 

binarismo estrito. 

No modelo standard, inaugurado por Kaye et al. (1990), Harris (1990) e Charrette (1991), 

a estrutura silábica encontra-se dividida em quatro níveis: (i) o nível ataque-rima; (ii) o 

nível do núcleo; (iii) o nível métrico (posições de tempo representadas por x); (iv) o nível 

segmental. Todos os constituintes podem ser simples (uma posição x) ou ramificados 

(duas posições x). Vejamos a tabela que se segue: 

 

Tabela 31. Representação silábica em FG standard (Kaye et al., 1990). 

Sílaba CV CCV CVC CVlonga CgeminadaV 

Estrutura 

     

Exemplo dó pré sol sea (inglês) annus (latim) 

 

A linearização completa da estrutura silábica, em FG, é feita com recurso a relações 

laterais de government que organizam os segmentos numa ordem linear e a sonoridade 
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relativamente aos seus vizinhos, isto é, a sílaba continua a existir, mas deixa de ser um 

nó hierarquicamente superior ao par ataque-rima33. Diz-se que as relações são laterais, 

pois, dada a linearidade total, baseiam-se exclusivamente na comparação da 

complexidade dos valores de sonoridade de dois segmentos adjacentes (Scheer e Cyran, 

2018a: 263), funcionando assim como uma espécie de legitimadores prosódicos. 

A noção de Governo, introduzida por Kaye et al. (1990), designa a relação assimétrica e 

hierárquica estabelecida entre uma cabeça e um operador. Quanto maior o número de 

elementos de um segmento, maior a complexidade (Harris, 1990); quanto mais 

complexo, mais importante e, quanto mais importante, maior a probabilidade de ser 

cabeça. Para melhor compreendermos o funcionamento e a direcionalidade desta 

relação lateral, observe-se a tabela 32, inspirada em Scheer e Cyran (2018a: 264). 

 

Tabela 32. Condições e tipos de Governo na FG standard. 

                                                           
33 Isto não quer dizer que, neste quadro teórico, se descarte a sílaba como unidade (como na 

Fonologia de Uso e na Teoria dos Exemplares de Steriade (1999), Bybee (2001) e Hayes e Steriade (2004)) 
ou se seja contra a sílaba. A FG rejeita apenas um nó hierarquicamente superior ao par Ataque-Rima. 

34 Note-se que a coda é reduzida ao estatuto de um não-constituinte (Kaye et al., 1990), sendo 
chamada complemento rimático pós-nuclear (postnuclear rhymal complement). A justificação para este 
“salto teórico” advém do facto de a coda não ser capaz de estabelecer nenhuma relação de governo, 
sendo apenas autorizada pelo ataque seguinte. Nasce, assim, a noção de autorização, mais 
especificamente, de coda licensing. 

Governo 

Condições de 

forma: 

localização e 

direcionalidade 

Governo 

Interconstituintes 

(Cabeça à direita) 

Ataque-núcleo 

precedente 

 

Coda34-ataque 

precedente 

 



 

88 

 

O CV estrito retoma vários conceitos da FG standard (Lowenstamm, 1996; Scheer, 2004, 

2012; Scheer e Ségéral, 2008), mas dá um passo radical na linearização da estrutura 

silábica, lateralização e causalidade, abolindo definitivamente as estruturas de aspeto 

arbóreo. Em síntese, para Lowenstamm (1996), todos os perfis silábicos de superfície 

têm por base um CV profundo, o formato de sílaba universal e, consequentemente, 

qualquer formato de superfície deve ser reanalisado em termos fonológicos como uma 

sequência de sílabas leves (Scheer e Cyran, 2018: 273). 

A primeira vantagem deste modelo é, evidentemente, a universalidade, que favorece 

tanto a descrição de línguas particulares, como a comparação entre línguas. Uma outra 

Governo 

Intraconstituintes 

(Cabeça à 

esquerda) 

Ataque ramificado 

 

Núcleo ramificado 

 

 

Governo Próprio 

ou Internuclear 

Relaciona dois 

núcleos distintos 

 

Condições de 

substância 

Condição de 

complexidade 

O segmento governado não pode 

ser mais complexo do que o 

governador (Harris, 1990: 274). 
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vantagem é a eliminação da confusão da corrente standard em relação ao que as forças 

de governo (government) e autorização (licensing) podem ou não fazer: 

 

Government is assumed to be a relation that diminishes melodic material under 

the affected position. Thus, it may be viwed as a negative or destructive force. 

Licensing, on the other hand, supports melodic structure. It is a positive force. 

(…) Additionally, all lateral relations are right-headed. 

Scheer e Cyran (2018: 273) 

 

Assim, este modelo, para além de evitar a “arborescência silábica” (Scheer, 2004: 4), é 

dos únicos que prevê, de uma forma simples e elegante, quais serão as posições fortes 

e fracas dentro de uma expressão melódica. 

No CV estrito, os núcleos preenchidos35 (vogais) são atores laterais por excelência. O 

governo recai sempre sobre o núcleo anterior, se este for vazio, ou sobre o ataque. A 

autorização pode recair sobre o núcleo anterior preenchido ou ataque depois de núcleo 

vazio, dependendo de três princípios fundamentais:  

i.  Nenhuma posição é governada e autorizada em simultâneo; 

ii.  O Governo atua primeiro; 

iii.  Uma posição pode ser governada (fraca), autorizada (forte) ou não ser afetada 

por nenhuma força lateral (neutra). 

A representação, per se, antecipa, deste modo, constituintes suscetíveis a processos de 

fortição ou transparentes à lenição (ataque inicial e consoante pós-coda) e posições 

suscetíveis ao enfraquecimento/neutralização (coda e ataque intervocálico). 

                                                           
35 Os núcleos vazios podem sê-lo também, sob certas condições, nomeadamente, quando são 

finais (final empty nucleus - sujeito a decisão paramétrica) ou internos nos grupos de sonoridade crescente 

(ataques ramificados).  
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Porém, Scheer e Cyran (2018: 275) não deixam de notar que existem exceções a esta 

generalização. Na verdade, nas línguas do mundo, o ataque inicial pode ou não ser forte 

e a consoante final pode ou não manifestar coda effects, contextos estes que coincidem 

com as margens da palavra prosódica. Nascem, assim, dois parâmetros linguísticos que 

apresentamos na tabela 33: o parâmetro do CV vazio inicial (Lowenstamm, 1999) e o 

parâmetro FEN-ator (Scheer, 2000). 

 

Tabela 33. Divisões paramétricas no CV estrito. 

 

Parâmetro Línguas sem CV 

vazio inicial 

Línguas com CV 

vazio inicial 

Línguas em que 

FEN é ator lateral 

Línguas em que FEN 

não é ator lateral 

Língua Polaco Inglês Inglês Italiano 

Critério de 

identificação 

- Liberdade de 

perfis de 

sonoridade em 

sílaba inicial gr rt ln 

kt 

- Vogais iniciais 

podem alternar 

com vogais 0 

- Só clusters de 

sonoridade 

crescente tr pl 

- Vogais iniciais não 

alternam com 

vogais 0 

- Consoantes finais, 

ou seja, não 

requerem 

realização do 

núcleo final. 

- Grupos 

consonânticos 

finais (bend) ou 

vogais longas antes 

da consoante final 

(seat) são 

permitidos. 

- Quase todas as 

palavras acabam 

em vogal, ou seja, 

requerem 

realização fonética 

do núcleo final. 

- Se existirem 

“codas finais”, o 

núcleo é 

preferencialmente 

realizado por uma 

vogal epentética.  

Consequência 

teórica 

C inicial comporta-

se como um ataque 

intervocálico 

C inicial forte C final comporta-se 

como um ataque 

intervocálico 

C final comporta-se 

como coda 
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Ainda em relação à margem direita de palavra, nos termos do CV estrito, a noção de 

extrassilabicidade é dada pelo parâmetro FEN-ator, isto é, nas línguas em que FEN é 

fonte de relações laterais, a consoante final comporta-se como um ataque intervocálico 

e, portanto, é extrassilábica. Nas línguas em que FEN não é ator lateral, a consoante final 

conta para a métrica. Para além disso, é proibida a alteração da estrutura silábica no 

decurso da computação fonológica (Kaye et al., 1990), ou seja, se algo “nasce” como 

coda, não se pode tornar ataque e vice-versa. Consequentemente, esta teoria é 

completamente avessa à ideia de ressilabificação. 

Neste estudo, usamos o modelo CV estrito de Scheer (2004, 2012), também conhecido 

como LTP (Lateral Theory of Phonology), assumindo que o português, em termos 

paramétricos, é uma língua com CV vazio inicial e em que FEN lexical não é um ator 

lateral. Vemos representado na figura 12 uma tentativa de adaptação nossa dos 

esquemas de Scheer e Cyran (2018a: 276), em conformidade com os parâmetros 

selecionados pelo português. 

 

Figura 12. Proposta de aplicação do CV estrito (LTP) ao português. 
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3.1.3.  Modelo computacional- Fonologia do Lexical adaptada 

Desde Aspects of the Theory of Syntax (Chomsky, 1965), estabeleceu-se que a gramática 

é feita de um certo número de sistemas computacionais que operam, cada um, de 

acordo com um vocabulário próprio, ilegível ao sistema seguinte. A passagem de um 

módulo para outro, implica a tradução da informação antes da sua transmissão, ou seja, 

a existência de operações de interface (Scheer e Cyran, 2018: 293). 

No entanto, no Generativismo standard (alargado à Fonologia, com Chomsky e Halle 

(1968)), não existe um lugar específico para a formação de palavras e, portanto, a 

Morfologia, sendo a computação deste módulo, é distribuída entre a componente 

sintática e fonológica. Este facto gerou vários problemas teórico-descritivos que são 

assinalados por Lee (1992: 104-105) e que resumimos aqui: 

i. Fronteiras tratadas como segmentos: no SPE, as fronteiras são vistas como 

unidades marcadas apenas com o traço [- segmento] e não como produtos de 

uma natureza distinta; 

ii. (Não-)motivação dos traços: os traços de fronteira não têm correlatos fonéticos 

universais e são suprimidos após a computação; 

iii. Arbitrariedade das regras de reajustamento: as regras de reajustamento que 

preparam o material sintático para ser computado fonologicamente, 

modificando e suprimindo as fronteiras sempre que conveniente; 

iv. Abstração excessiva: as informações morfológicas dadas na componente 

sintática estão muitas vezes longe das formas de superfície, complexificando 

bastante a derivação; 

v. Ausência de informação morfológica na Fonologia: este aspeto levanta alguns 

problemas na generalização de, por exemplo, regras de acento nas línguas do 

mundo, uma vez que a informação morfológica é invisível à Fonologia. 

Estes problemas levam Halle (1973) a propor, dentro do sistema Generativo, a existência 

de um módulo que incluísse as regras de formação de palavras. Este módulo serve de 
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inspiração às primeiras Level Ordering Hypothesis (Siegel, 1974), que culminam nas 

propostas de Kiparsky (1982) e Mohanan (1986).  Segundo este último (1986), o Léxico 

encontra-se dividido em vários estratos ordenados, nos quais operam as regras 

morfológicas e, à saída de cada um, atua a Fonologia Lexical. À saída do Léxico, opera a 

sintaxe e, de seguida, a Fonologia Pós-lexical, responsável pela transformação do output 

sintático numa sequência fonética (Kiparsky, 1982: 4), conforme a figura 13. 

 

Figura 13. Estrutura e processamento do léxico, segundo Kiparsky (1982). 

 

 

A FG standard representa, em termos computacionais, um regresso parcial à teoria 

Generativa, na medida em que concorda que a Morfossintaxe e a Fonologia sejam dois 

sistemas computacionais distintos, mas com uma forte base kiparskiana (Kaye, 1995). 

Segundo Scheer e Cyran (2018b: 294), há duas formas pelas quais a Morfossintaxe 

influencia a Fonologia e, consequentemente, duas partes importantes a ter em 

consideração nas teorias de interface. A primeira é a parte derivacional, conhecida nos 
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dias de hoje como phase36, que envolve o pressuposto de que a interpretação fonológica 

(e semântica) se aplica sucessivamente desde a estrutura mais profunda até à estrutura 

de superfície. A seguir, vem a parte representacional que, tendo em conta a inserção de 

material linguístico na cadeia linear, procura assinalar essas junções, mediante o uso de 

diacríticos. Vemos agora de que modo cada uma destas partes é tratada pela FG. 

Em termos derivacionais, Kaye (1995) defende que uma determinada fronteira 

morfológica pode ser visível ou invisível para a computação fonológica. Esta ideia surgiu 

como uma proposta de explicação da alternância [mɔñ ami] ~ [bɔn ami], na qual se nota 

que, embora no mesmo contexto, o possessivo mon é nasalizado mesmo havendo 

“ressilabificação”, enquanto que o adjetivo bon não o é. O autor responde a este 

problema propondo que a relação sintática entre bon ami é mais próxima do que aquela 

entre mon ami, sendo essa informação transmitida à Fonologia da seguinte forma: [bon 

ami] ~ [[mon] ami] (Kaye 1995: 306). 

Kaye (1995: 302) chama à ação da computação fonológica φ-function, que, conforme foi 

dito, se aplica sucessivamente do ponto mais profundo até à estrutura de superfície. 

Contudo, existe aqui uma diferença capital entre a visão deste autor e as restantes 

teorias de interface. Na verdade, vários modelos teóricos defendem que, no percurso 

derivacional, se aplicam várias “fonologias”, como a fonologia lexical e a fonologia pós-

lexical para os modelos lexicalistas (Kiparsky, 1982; Mohanan, 1986) ou fonologias 

específicas para cada classe de morfemas (cofonologias para Anttila (2002) e Inkelas 

(2014) e restrições indexadas para Itô e Mester (1995)). Para a FG standard, por seu 

lado, a fonologia é apenas uma.  

Outra particularidade deste modelo computacional é que, no que diz respeito à φ-

function, não existe uma ordem extrínseca das regras fonológicas (como em Kiparsky 

(1982) e Mohanan (1986)), nem violabilidade das mesmas (Prince e Smolensky (1993) e 

teorias de interface associadas). As regras aplicam-se “whenever the conditions that 

                                                           
36 Este termo corresponde à “derivação cíclica” dos modelos lexicais. 
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trigger them are satisfied” (Kaye, 1995: 291). Em suma, a fonologia é aplicada 

simultânea e iterativamente aplicada às cadeias submetidas à interpretação e à 

computação termina quando não pode ser feita mais nenhuma mudança (Scheer e Kula, 

2018: 233). Note-se, porém, que, tal como na Fonologia Lexical, este é um modelo 

altamente interacionista em que a atividade morfológica (concatenação) e a fonológica 

(interpretação) se entrelaçam, ao contrário do SPE de Chomsky e Halle (1968). 

No que toca à representação das fronteiras de computação, o CV estrito destaca-se pela 

abolição dos diacríticos ([-segmento]; #-fronteira de palavra; ω- palavra prosódica), visto 

que a fronteira de palavra é marcada parametricamente pelo CV0 inicial (subsecção 

3.1.2., tabela 33): as línguas decidem marcar ou não a margem esquerda de palavra, tal 

como decidem marcar fonologicamente propriedades morfossintáticas (pessoa, 

número, etc.) ou não (Scheer, 2000: 47-48). Esta proposta traz algumas vantagens, que 

passamos a expomos na tabela 34. 

 

Tabela 34. Vantagens teóricas do CV0 inicial sobre os diacríticos. 

 

Todavia, Scheer (2009) nota, com base na observação dos fenómenos de sândi externo, 

que o “CV0 inicial” parece não estar uniformemente presente no início de palavra, 

mesmo nas línguas em que só são permitidos grupos consonânticos iniciais de 

sonoridade crescente. Neste sentido, o autor propõe uma divisão suplementar do 

Diacríticos CV0 inicial 

- Arbitrários (por convenção, pode-se 

substituir # por ☼, sem que haja 

consequências fonológicas diretas). 

- Não arbitrário (tem uma identidade 

fonológica independente da informação 

morfossintática que carrega) 

- Incapazes de fazer previsões. - A presença ou ausência dá-nos informação 

sobre o tipo de língua que estamos a estudar. 

- Depende de mais instruções (regras). - Tem efeitos automáticos. 
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parâmetro CV0 inicial, que ilustramos na tabela 35: 

 

Tabela 35. Extensão do parâmetro CV0 inicial. 

Línguas com CV0 inicial 

No início de palavra No início de um enunciado 

Bielorrusso Corso 

Não há o sândi externo Pode haver sândi externo 

 

Portanto, de acordo com D’Alessandro e Scheer (2013), o CV inicial marca ou a margem 

esquerda do domínio de spell-out ou os núcleos desse domínio, dando-nos uma pista de 

como e quando é que a computação fonológica se aplica em diferentes línguas, ou seja, 

nas línguas que têm CV0 em início de palavra, há maior iteratividade na aplicação da φ-

function do que nas línguas que têm CV0 no início de um enunciado. 

Finalmente, no que diz respeito à interface Fonologia-Fonética, a presente corrente 

teórica atesta a existência de uma relação arbitrária, no sentido em que a 

correspondência entre itens fonéticos e uma representação fonológica não é de um para 

um. Por exemplo, a labialidade fonológica pode ser interpretada como labialidade ou 

arredondamento fonético (Scheer, 2014). No entanto, dada a própria natureza acústica 

dos elementos (subsecção 3.1.1.), Scheer e Cyran (2018b: 311) propõe que as categorias 

fonológicas estão lexicalmente associadas a determinadas categorias fonéticas e 

armazenadas na memória a logo prazo, à qual a Fonética também acede nas operações 

de spell-out, como mostra a figura 14. 

 

Figura 14. Fragmento da gramática que envolve a Fonologia, retirado de Scheer (2014: 256). 
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A principal vantagem deste modelo de interface é a de que, nas operações de spell-out, 

há apenas um mecanismo a mediar a interação entre os diferentes módulos da 

gramática – o acesso lexical. Ao contrário dos restantes modelos de interface, nos quais 

existe, para além deste mecanismo, um mecanismo puramente computacional que 

serve para tornar legível a informação do módulo anterior para o módulo seguinte37. 

Assim, o Léxico acumula as funções de “armazém” de unidades lexicais e de mediador 

entre os módulos da gramática, ou seja, “an input item in some vocabulary is converted 

into an output item in another vocabulary through a lexical access [and it must 

corresponde to a good lexical entry” (Scheer, 2019: 17).  

A presente proposta de arquitetura da gramática é aquela que seguimos nesta tese com 

o propósito de explorar o processo de pluralização dos nomes em português. 

3.2. Um novo olhar sobre a representação do morfema de plural 

Sendo o objetivo deste trabalho problematizar e discutir a representação fonológica do 

morfema de plural, que, nos dialetos do PE, é realizado exclusiva ou maioritariamente 

por consoantes palatais [ʒ/ ʃ/ (z)], parece-nos fazer sentido realizar uma breve reflexão 

sobre o comportamento e a representação fonológica destas consoantes antes de partir 

                                                           
37 Isto pressupõe que haja pelo menos uma instância computacional que consiga ler dois 

vocabulários distintos. 
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para a reanálise teórica da pluralização propriamente dita. 

Assim, em 3.2.1., começamos por fazer um levantamento do comportamento das 

consoantes palatais em português, tendo por base as propostas de Mateus e Andrade 

(2000), Wetzels (2000, 2007) e Veloso (2019). De seguida, apresentamos a hipótese do 

autossegmento palatal para a representação dos segmentos palatais do português, em 

conformidade com Veloso (2019). 

Concluímos, assim, este subcapítulo, observando aquilo que distingue as codas fricativas 

mediais e finais, especialmente, as codas morfológicas com a aplicação teórica da 

hipótese do autossegmento palatal ao morfema de plural, procurando mostrar algumas 

vantagens desta representação (subsecção 3.2.2.). 

3.2.1. Comportamento e representação das palatais lexicais em português 

Segundo Mateus e Andrade (2000: 11), as palatais /ʎ ɲ ʃ ʒ/ fazem parte do inventário 

segmental do português. Nas análises estruturalistas, esta afirmação justifica-se pela 

sua capacidade de opor significados, atestada pela possibilidade da formação de pares 

mínimos entre si e com os seus pares [+ ant], como se vê na figura 15. 

 

Figura 15. Oposições lexicais entre consoantes palatais e o seu par [+ ant] em português. 

 

 

Os autores, contudo, não deixam de observar que as soantes palatais /ʎ ɲ/ apresentam 

um comportamento próprio, na medida em que no início de palavra a sua ocorrência 

restringe-se ao pronome lhe e a alguns empréstimos, como lhama (Mateus e Andrade, 

2000: idem).  

No que concerne a /ʎ ɲ/, Wetzels (2000) destaca que as diferenças de comportamento 



 

99 

entre estas consoantes e as restantes se explicam por estas serem, não simples 

consoantes, mas geminados fonológicos /ʎʎ/ e /ɲɲ/, respetivamente. A proposta de 

Wetzels (2000) apoia-se em quatro argumentos: 

i. Nasalização sistemática (Wetzels, 2000: 8-9): no PB, a vogal anterior a um /ɲ/ é 

sistematicamente nasal, enquanto que, sendo anterior a um /n/ só é nasalizada 

se estiver em posição tónica, o que detona a constância de vestígios nasais na 

sílaba anterior caso o ataque seguinte seja /ɲ/. 

Ex.: [dĩˈɲejru] ~ [aˈɾãɲa]; [ˈdõnu]~[boˈnɛka]. 

ii. Saturação da coda anterior (Wetzels, 2000: 10): não há rimas ramificadas antes 

de um ataque preenchido por /ʎ ɲ/. 

Ex.: [faˈuʎa] ~*[ˈfawʎa], [ʀaˈĩɲa]~ *[ˈʀajɲa]. 

iii. Atribuição de peso silábico (Wetzels, 2000: 11; Wetzels, 2007: 28): não existem 

palavras esdrúxulas, cujo ataque da última sílaba seja preenchido por /ʎ ɲ/. 

Ex.: *[ˈalkuɲa], *[ˈtɔaʎa]. 

iv. Restrição inicial (Wetzels, 2000: 11): a articulação complexa de /ʎ ɲ/ parece 

requerer a divisão em duas sílabas, razão pela qual estas consoantes são 

permitidas apenas em posição intervocálica. 

Veloso (2019) alarga esta proposta às fricativas /ʃ ʒ/. Este fonólogo retoma, em primeiro 

lugar, o argumento da capacidade de atribuição de peso silábico à sílaba que precede 

estas consoantes, como se verifica pela agramaticalidade da realização esdrúxula de 

fogacho *[ˈfugaʃu] e de lampejo *[ˈlɐ̃pɐʒu] (Veloso, 2019: 8). De seguida, acrescenta 

outros dois argumentos para a representação de todas as palatais com segmentos 

complexos. O primeiro, de cariz histórico, observa que estas consoantes derivam todas 

de sequências [consoante+glide palatal], como, por exemplo, vinja (latim) > vinha 

(português), filiu (lat.) > filho (port.), rosju (lat.) > roxo (port.) e casju (lat.) > queijo 

(port.), processo ainda ativo nalguns dialetos da Madeira (C. Silva, 2016) e de Aveiro (P. 

Silva, 2017), visível em realizações como pilar [ˈpiʎaɾ], entre outros. O segundo, fundado 
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na variação diatópica do PE, tem por base os processos de ditongação tónica na 

presença destas consoantes, típica da variedade do noroeste, que tem como resultado 

[VjCpalatal], como em rebanho [ʀɨˈbajɲu] (Brissos, 2018). 

Portanto, para Veloso (2019: 9), a palatalidade destas consoantes em português é uma 

propriedade autossegmental independente38 que, como a nasalidade, pode ser 

destacada das mesmas. Conclui-se, assim, que, nos termos da Geometria de Traços 

(representação que o autor utiliza), a palatalidade destas consoantes não está 

submetida a nenhum nó de ponto e modo de articulação, mas é antes uma espécie de 

peça flutuante na estrutura, como propõe a representação da figura 16. 

 

Figura 16. Representação da consoante palatal /ʃ/, retirado de Veloso (2019: 10). 

 

 

 

Ainda que nenhum dos autores o refira, um argumento suplementar para o caráter 

autossegmental de /j/ é a perda dos elementos não-palatais  que se observa nos 

processos de desnasalização de /ɲ/, deslateralização de /ʎ/ e da perda de fricção de /ʃ 

ʒ/, atestados tanto no PB (Cagliari, 1974; Madruga e Abaurre, 2015), como no PE (Nunes 

et al., 2018; Álvarez, 2020), cujos exemplos podemos consultar na tabela 36. 

                                                           
38 Esta proposta foi feita anteriormente, no âmbito do estudo do PE, por P. Silva (2017: 46), mas 

apenas para a lateral palatal /ʎ/. 
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Tabela 36. Fenómenos de separação da palatalidade das consoantes palatais do português. 

Fenómeno Variedade Exemplo Fonte 

/ɲ/→[j] ou [j]̃ 
PB manha → [ˈmãja] Cagliari (1974: 117) 

PE rebanho → [rɨˈβɐ̃j]̃ Nunes et al. (2018: 3) 

/ʎ/→[j] 

PB melhor → [mej'ɔ] Madruga e Abaurre (2015: 370) 

PE molho → [ˈmɔju] 
Campo Maior- Portalegre, Mateus, 

1984 apud Álvarez (2020) 

/ʃ/ ou /ʒ/→[j] 

PB Não atestado. 

PE faz → [ˈfaj] 
Freixo de Espada à Cinta, Barros, 2006: 

173 apud Álvarez (2020). 

 

Contudo, se voltarmos a testar os critérios propostos por Wetzels (2000), quer dizer, a 

ocorrência em posição inicial, a atribuição de peso silábico e a saturação da coda, e os 

aplicarmos às fricativas palatais, vemos que os resultados para estas últimas não são tão 

esclarecedores como para as soantes palatais, como provam os dados da tabela 37. 

 

Tabela 37. Aplicação dos critérios de Wetzels (2000) às fricativas palatais. 

 Ocorrência em posição 

inicial 
Atribuição de peso silábico Saturação da coda 

/ʎ/ Não, exceto alguns 

empréstimos (lhama). 

Sim 

(*órvalho, *sobráncelha) 

Sim 

(*ir.lha, *trin.lho) 

/ɲ/ Não, exceto alguns 

empréstimos (nhoque). 

Sim 

(*vízinho, *fárinha) 

Sim 

(*sor.nho, *vil.nho) 
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/ʒ/ Sim, com restrições 

históricas. 

(janela, jornal, jacaré) 

Não, com restrições (só 

nomes de tema em /i/). 

(cônjuge, hipálage) 

Não, com restrições (só 

codas /N/ ou [j]). 

(es.pon.ja, bei.jo, laran.ja) 

/ʃ/ Sim, com restrições 

históricas. 

(chuva, xarope, chocolate) 

Sim 

(*cápricho, *péluche) 

Não 

(trou.xa, quei.xa, gan.cho, 

col.cha, mur.cho) 

 

No que toca à ocorrência em posição inicial, a assimetria entre /ɲ ʎ/ e /ʃ ʒ/ parece dever-

se a razões históricas. Na verdade, as entradas lexicais nos dicionários do português que 

apresentam /ʒ/ são relativamente poucos e correspondem maioritariamente a 

empréstimos do francês e de línguas indígenas, tardios na história da língua. Quanto a 

/ʃ/, o número de entradas é muito maior, dado que este segmento, em posição inicial, 

pode corresponder tanto à simplificação da africada /t͡ʃ/ (como em chave), como a 

empréstimos do árabe (como xarope). Os dados da aquisição, no entanto, elucidam para 

a confirmação da complexidade destas consoantes, que só é adquirida, em ataque, 

muito depois das fricativas [+ ant] /s/ e /z/ (ver subsecção 2.3.2). 

A atribuição de peso silábico parece ser o critério mais esclarecedor para a 

representação de /ɲ ʎ ʃ ʒ/ como segmentos complexos, visto que apenas /ʒ/ apresenta 

alguns casos de palavras esdrúxulas, mesmo quando esta palatal ocupa o ataque da 

última sílaba. Contudo, este é um grupo lexical muito restrito em que o acento, 

possivelmente, está marcado num nível muito profundo do léxico. 

Por seu lado, ao contrário de /ɲ ʎ/, /ʃ ʒ/ parecem não ser capazes de saturar a coda da 

sílaba anterior, o que levanta várias questões, principalmente quanto à sua legitimação 

prosódica. Poderíamos pôr a hipótese de que este facto se deve à própria natureza de 

/s/ nas línguas do mundo, apresentada na subseção 1.1.4., ou seja, de uma certa 

flutuabilidade suprassegmental e leveza autossegmental (de acordo com a análise 

proposta em 3.1.1., basta o elemento |H| para descrever este segmento). No entanto, 
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seria preciso proceder a um estudo mais profundo para responder à questão “porque é 

que /ʃ/, em ataque, é capaz de atribuir peso à sílaba anterior, mas não satura a coda em 

português?”, estudo esse que, por razões de espaço e de tema, terá de ser desenvolvido 

num trabalho posterior a esta tese. 

3.2.2. Particularidades da coda morfológica do plural e sua representação 

A chamada “coda fricativa”, isto é, /S/, pode aparecer em posição medial ou em posição 

final de palavra. Em posição medial, pode constituir uma coda lexical ou morfológico-

derivacional. Em posição final, pode ser lexical ou constituir uma coda morfológico-

flexional, nomeadamente, marcador de plural nominal ou de segunda pessoa dos verbos 

(Freitas et al., 2001: 48). No PE padrão, as codas morfológicas podem ser realizadas por 

[ʒ/ʃ/z] em qualquer das posições, dependendo do contexto fonológico seguinte. Por sua 

vez, as codas lexicais, se estiverem no interior da palavra, podem manifestar-se 

foneticamente como [ʒ/ʃ], se no final de palavra recebem uma interpretação análoga às 

codas morfológicas (Rodrigues, 2012: 60). A tabela 38 sintetiza esta informação. 

 

Tabela 38. Realização da coda fricativa em PE padrão. 

 

Tipo de coda Posição na palavra Realizações Exemplos 

Coda lexical 
Posição medial [ʒ/ʃ] 

mosca [ˈmoʃkɐ] 

mesmo [ˈmeʒmu] 

Posição final [ʒ/ʃ/z] Tomás [tuˈmaʃ/ʒ/z] 

Coda morfológica 

Posição medial [ʒ/ʃ/z] 

desligar [dɨʒliˈgaɾ] 

descontar[dɨʃkõˈtaɾ] 

desabar [dɨzɐˈbaɾ] 

Posição final [ʒ/ʃ/z] 
comes [ˈkɔmɨʃ/ʒ/z] 

bananas [bɐˈnɐnɐʃ/ʒ/z] 
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De acordo com os dados do português padrão, a diferença entre as realizações [- ant] e 

a possibilidade de realizar /s/ como [z] não reside na posição da sílaba na palavra, nem 

no tipo de coda, mas na ocorrência ou não em fronteira de morfema (+) ou palavra (#), 

que abre a possibilidade de ressilabificação a este segmento. 

Contudo, se olharmos para os dados da aquisição (2.3.) e para os dados dialetais (secção 

2.2.), começamos a notar que algo se particulariza, designadamente, a coda morfológica 

final. Primeiramente, em termos aquisicionais, observamos que a fricativa palatal [ʃ] 

surge muito precocemente em coda, enquanto marca morfológica, por volta da idade 

de 1 ano e 9 meses (Freitas et al., 2012: 93), ou seja, antes da coda final lexical (aos 1,10) 

e muito antes  do surgimento e estabilização do alofone [z] (apenas aos 3 anos), de 

acordo com Freitas et al. (2012: 103). Ora, isto parece indicar que a palatalidade ou é 

inerente ao morfema de plural ou está inserida num nível muito alto da derivação. Em 

segundo lugar, os dados dialetais e sociodialetais tendem a confirmar que, dentre os 

alofones do plural, não são [ʃ] e [ʒ] variantes palatalizadas do morfema /S/, mas é [z] 

uma variante despalatalizada do morfema /ʃ/, como indicia Rodrigues (2012): 

 A forma mais recente [ʒ] [usada antes de vogal ao invés de [z]], muito comum 

entre os mais jovens, implica especificação do /S/ com as características de uma 

Coda (ou seja, como não anterior) e a sua ressilabificação em Ataque.  

Rodrigues (2012: 10) 

A generalização de Rodrigues (2012) parece dizer respeito a todas as codas fricativas, 

isto é, finais, mediais, lexicais e morfológicas. No entanto, há dados que nos permitem 

particularizar o morfema de plural relativamente ao grau de inerência da palatalidade 

nesta forma. De acordo com os dados de Aguiar Santos (2008: 30), na Terra Quente 

Transmontana, as codas (morfológicas) finais são comummente realizadas como [ʃ] e 

[ʒ], por exemplo, em: as ofertas [ɐʒɔˈfɛɾtɐʃ] e podes enrolar [ˈpɔdɨʒẽrulaɾ]. No entanto, 

em desenrolar e desembrulhei, o /s/ de /deS/ realiza-se como [z], resultando em 

[dɨzẽrulaɾ] e [dɨzẽbɾuˈʎej], respetivamente. Este estudo foi replicado por C. Silva (forth.: 

10-11) em informantes de Viana do Castelo e os resultados foram idênticos, ou seja, os 
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falantes produziram a coda morfológica final [ʒ] antes de consoante sonora ou vogal, 

como em os humanos [uʒ uˈmɐnuʃ], mas, no morfema /deS-/, a coda era produzida 

alternando consistentemente a variante [- ant] e [+ ant], como em desumano 

[dɨzuˈmɐnu]. Sai, portanto, reforçada a hipótese de que, ao contrário das restantes 

codas fricativas, o morfema de plural tem, na sua composição, um autossegmento 

palatal que lhe é inerente. 

Os dados diacrónicos parecem também corroborar esta hipótese. De facto, conforme 

vimos na subsecção 3.1.2., a coda, nas línguas do mundo, é uma posição silábica 

fraca/neutra, altamente suscetível a processos de lenição39 (Kiparsky, 2008: 45-48). No 

entanto, o “chiamento” das codas fricativas no PE (Verney, 1746), isto é, a passagem de 

[s] para [ʃ], é uma evidência oposta à generalização tipológica que acabámos de ver, 

constituindo um processo de fortição40 em coda. Ora, sendo uma contra-evidência de 

um aparente universal fonológico, é preciso arranjar algo que justifique este processo e 

que não tenha por base a posição silábica em que ocorre. Segundo o levantamento feito 

na secção 2.1., este processo parece-nos ter origem na resolução do hiato dos radicais 

terminados em -l por semivocalização da vogal temática /e/→[j] nos dialetos a sul do 

Minho (Maia, 1986: 661; Silva, 2008: 363). Este fenómeno faz com que, a partir da 

primeira metade do século XVI, haja um vocóide alto palatal em adjacência absoluta 

com o morfema de plural, que, por sua vez, poderá ter assimilado essa mesma 

palatalidade. Do lado oposto, a norte do Minho, tendo havido a tendência da crase entre 

a vogal do radical e a vogal temática, o fenómeno de palatalização parece ter chegado 

muito mais tarde, provavelmente, por influência dos dialetos do Sul41, o que justifica 

                                                           
39 A lenição é o processo de enfraquecimento consonântico na qual uma consoante X passa, 

sincrónica ou diacronicamente a Y, sendo Y mais “fraca” do que X. A “fraqueza” consonântica pode ser 
medida de várias formas, usando-se, por vezes, a escala de sonoridade (menos sonoridade equivale a 
menos força), a complexidade autossegmental (menos traços equivale a menos força), entre outros 
(Szigetvári, 2008b: 94). 

40 Processo de fortalecimento consonântico; oposto à lenição. Ver nota anterior. 
41 De forma similar, nos dias de hoje, o uso das duas variantes palatais “parece estar em 

expansão, presume-se que a partir do sul do país, apesar de ainda não ter sido alvo de trabalho baseado 
em amostras estratificadas de fala mais recentes. (Rodrigues, 2012: 15) 
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ainda a realização de [s ̺z]̺ nalgumas zonas mais isoladas. Representamos os possíveis 

caminhos evolutivos na tabela 39, usando a estrutura silábica mainstream (Blevins, 

1995) por razões de legibilidade. 

 

Tabela 39. Hipótese de evolução da pluralização da palavra "sinal" em PE. 

 A sul do Minho A norte do Minho 

Até ao século XVI 

 
 

Depois do século 

XVI 

 

 

 

De acordo Keller (1994 apud Haspelmath, forth: 16), “language change can be seen as 

(at least partly) driven by the speakers’ preference for user-friendly utterances, and thus 

ultimately user-friendly (or adaptive) structures”. Neste sentido, é possível que, 

analogicamente, num primeiro momento, a realização palatalizada se tenha alastrado 

ao plural e a todas as codas fricativas finais, morfológicas e lexicais. Posteriormente, 

visto que o português é uma língua em que FEN não é um ator lateral (subsecção 3.2.2.) 

e, consequentemente, as codas finais lexicais e mediais se comportam fonologicamente 

da mesma forma, os alofones palatais estendem-se também a esta posição, 

provavelmente, num nível mais superficial. É interessante notar que em relação à 
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extensão das realizações palatalizadas em posição medial que: (i) os passos de mudança 

histórica que propusemos, com base na recolha feita, repercutem exatamente os passos 

atestados na aquisição (2.3.2.); (ii) por vezes, uma realização menos parcimoniosa acaba 

por ser a mais económica (Aissen, 2003). 

Em suma, com base no que vimos até agora, assumimos como hipótese de 

representação do morfema de plural da norma-padrão do PEC /ʃ/= ||I|, H|42, um 

segmento fricativo com um autossegmento palatal inerente. É importante assinalar, 

contudo, que, embora se apresente aqui uma variante notacional, esta proposta não 

constitui a novidade desta tese, uma vez que ela já foi apontada por Rodrigues (2012) e 

geometricamente representada por Veloso (2019).  

3.3. Hipótese de processamento fonológico da pluralização 

Como dito anteriormente, a novidade que esta tese traz à descrição fonológica do 

português não é propriamente a representação de /ʃ/, mas a aplicação desta proposta 

ao processo de pluralização e o uso de um novo quadro teórico-descritivo, composto 

pela Teoria dos Elementos (Backley, 2011; Scheer e Kula, 2018), pelo CV estrito (Scheer, 

2004; Scheer e Cyran, 2018) e pelo modelo computacional de Kaye (1995) e Scheer 

(2011, 2014). 

Nesta secção, começamos, portanto, por apresentar uma proposta de análise do 

processo geral de pluralização no PE, foco principal do nosso trabalho, partindo da 

investigação de Villalva (2008) e Veloso (2019) relativamente à organização morfológica 

da língua e à representação dos segmentos relevantes na flexão, respetivamente 

(subsecção 3.3.1.). Seguidamente, em 3.3.2., destacamos a formação do plural dos 

radicais terminados em -N e em -l e de tema Ø, uma vez que parecem ser os únicos a 

excetuar-se à regra geral vista em 3.3.1.. Para terminar, na subsecção 3.3.3., tentamos 

dar resposta a três questões fundamentais sobre a variação fonética associada a este 

morfema nas várias normas estudadas do português: 

                                                           
42 O problema da variação será discutido oportunamente na subsecção 3.3.3. 
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i. Será que a representação do morfema de plural como ||I|, H| é comum a todas 

as normas, quer do PE, quer do PB? 

ii. Se sim, que processos computacionais suplementares geram as diferentes 

formas de superfície? 

iii. Se não, que representações podemos ter nas diferentes normas? 

3.3.1. Análise da pluralização das palavras terminadas em vogal no PE 

Todas as evidências apontam para que, independentemente da forma que 

proponhamos, se veja a pluralização em português como um processo concatenativo 

em que uma porção de material morfossintático é acrescentada à cadeia fonológica 

linear. Em termos de CV estrito, a adição de um morfema consonântico final traduz-se 

na adição de uma unidade CV à margem direita de palavra, sendo a posição V vazia 

(Scheer e Cyran, 2018a: 268), como se demonstra na figura 17. 

 

Figura 17. Representação da formação do plural de um nome de tema em /u/. 

 

 

Os nomes de tema em /ɐ/, /ɨ/ (no quadro de Villava, 2008), os nomes atemáticos 

terminados em vogal e os nomes com a marca de feminino /ɐ/, funcionam, como vimos 

anteriormente, exatamente da mesma forma, uma vez que a posição-V que precede o 

morfema de plural está lexicalmente preenchida e que a “network of lateral relations  

[is] established after morphemes are concatenated” (Scheer e Cyran, 2018a: 273). 

Exemplificamos a formação do plural dos temas em /ɐ/ e /ɨ/ na figura 18. 
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Figura 18. Representação da formação do plural de nomes de tema em /ɐ/ e /ɨ/. 

 

 

Assim, neste ponto, concordamos com a maior parte das análises, na medida em 

observamos que o morfema em questão, independentemente da forma proposta, é 

diretamente acrescentado à vogal em que o nome termina sem parecer haver processos 

adicionais que modiquem a realização do radical (Andrade, 1977: 24; Miguel, 1994: 332; 

Morales-Front e Holt, 1997: 405; Villalva, 2000: 214; Schwindt e Wetzels, 2016: 191). 

3.3.2. Análise da pluralização das palavras terminadas em consoante no PE (temas em 

Ø e nomes atemáticos)  

Conforme observamos na secção 1.2., os casos mais problemáticos da formação do 

plural em português, quer dizer, aqueles que sofrem processos fonológicos adicionais, 

são aqueles que ao tema Ø se antecede: (i) um rótico [ˈmaɾ]~[ˈmaɾɨʃ]; (ii) uma fricativa 

coronal [ˈmeʃ] ~[ˈmezɨʃ]; (iii) uma consoante nasal coronal [liˈɐ̃w̃] ~[liˈõjʃ̃]; ou (iv) a lateral 

/l/ [kɐˈzaɫ]~[kɐˈzajʃ].  Subsequentemente, gera-se um outro problema que consiste na 

distinção fonológica entre os temas em Ø (ii) e (iii) e nomes atemáticos terminados nas 

consoantes /S/ [ˈlapiʃ]~[ˈlapiʃ] e /N/ [sõ]~[sõʃ]. Relembramos estas distinções na tabela 

40. 

 

Tabela 40. Distinção entre os temas em /i/, em Ø e os nomes atemáticos. 
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No quadro do CV estrito, uma das restrições teóricas fundamentais é a ocorrência de 

um núcleo vazio sem realização fonética, exceto se: (i) ele for governado pelo núcleo 

vocálico seguinte: (ii) ele é final numa língua em que FEN é ator lateral; (iii) for o núcleo 

vazio interno a um ataque ramificado. Quer isto dizer que, resumidamente, é 

estritamente proibida a ocorrência de dois núcleos vazios seguidos sem que haja 

realização fonética de um deles (Scheer e Cyran, 2018b: 299). Todavia, nas situações em 

que um núcleo vazio não é governado, “une stratégie de réparation a lieu, en le 

remplissant au moyen d’une épenthèse” (Pimenta, 2019: 148). 

3.3.2.1. Pluralização dos radicais terminados em /R/ e  /S/ no PE (temas em Ø e nomes 

atemáticos) 

Ora, no que toca à alternância [ˈmaɾ]~[ˈmaɾɨʃ] e [ˈmeʃ] ~[ˈmezɨʃ], parece-nos ser 

precisamente isto que acontece: o acrescento da unidade CV do plural adiciona um 

                                                           
43 Ver Schwindt e Wetzels (2016: 193) 
44 Grupos de nomes muito excecionais, restrito a alguns empréstimos. 

 Temas em /i/ Temas em Ø Atemáticos 

Radicais terminados 

em /S/ 
gaze-gazes gás-gazes lápis-lápis 

Radicais terminados 

em /R/ 
gare-gares lugar-lugares 

revólver- revólvers 

(PB oral)43 

Radicais terminados 

em /l/ 
vale-vales casal-casais  

Radicais terminados 

em /oN/ 
cone-cones leão-leões 

som – sons 

cólon-cólons 

Radicais terminados 

em /aN/ 
celofane-celofanes44 pão- pães 

lã-lãs 

íman- ímans 
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núcleo vazio ao núcleo temático Ø já existente e, como tal, é aplicada uma regra de 

epêntese no plural, tal como defendem Morales-Front e Holt (1997), Mateus e Andrade 

(2000) e Schwindt e Wetzels (2016). A figura 19 ilustra a flexão de número destes pares. 

 

Figura 19. Proposta de pluralização dos radicais temáticos terminados num rótico ou numa 

fricativa coronal. 

 

 

Mais difícil de explicar, é a diferença entre [ˈmeʃ] ~[ˈmezɨʃ] e [ˈlapiʃ]~[ˈlapiʃ], uma vez 

que, acrescentado o morfema de plural, lexicalmente, ambos apresentam dois núcleos 

vazios, mas, à superfície, têm realizações diferentes. No sentido de responder a esta 

questão, apresentamos três hipóteses para distinguir estes dois grupos: 

• Hipótese A – natureza da consoante em que termina o radical: enquanto nomes 

como paz, voz, mês, país têm o radical terminado em /z/ lexical (Tavares, 1955; 

Andrade, 1977; Villalva, 2008; Pimenta, 2019), lápis e simples terminam em /s/, 

autossegmentalmente idêntico ao morfema de plural e, por isso, desencadeia-

se o Princípio do Contorno Obrigatório (Goldsmith, 1976); 

• Hipótese B – natureza do último núcleo preenchido do radical: enquanto paz, 

voz, mês, país são nomes com acento oxítono, lápis e simples são nomes 

paroxítonos (Schwindt e Wetzels, 2016) e, havendo mais espaço no núcleo 

autossegmental das sílabas tónicas (Pöchtrager, 2006), existe uma relação mais 

íntima entre a fricativa coronal que se segue à sílaba tónica (possivelmente 
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albergando alguns elementos no núcleo) do que entre a fricativa e o núcleo 

silábico anterior átono; 

• Hipótese C – natureza do morfema de plural: o morfema de plural /ʃ/ é métrico45 

nos casos de paz, voz, mês, país e, não sendo ator lateral, abre a possibilidade de 

epêntese, mas nos casos de lápis e simples é extramétrico e, sendo ator lateral, 

governa o núcleo anterior, deixando-o vazio. 

Todas estas hipóteses parecem-nos defensáveis, todavia, no sentido de selecionarmos 

uma delas, tentamos avaliá-las individualmente.  

A hipótese A, amplamente apoiada pela literatura (Tavares, 1955; Andrade, 1977; 

Villalva, 2008; Pimenta, 2019) advoga que o radical de paz, voz, mês, país termina em 

/z/, por isso existe o facto de mês, país, francês, entre outros terminados em <s> não 

passarem de um acidente ortográfico e, para além das semivogais /j w/ e das soantes / 

l ɾ N/, existe uma sibilante /z/ capaz de atribuir peso à sílaba e bloqueia a ação do 

Princípio do Contorno Obrigatório. Deste modo, sendo /s/ de lápis e simples um 

segmento lexicalmente extramétrico, não legitima a existência de um núcleo e, por isso, 

funde-se com o morfema de plural, como vemos representado na figura 20.  

 

Figura 20. Hipótese A para a pluralização dos pares mês-meses e lápis-lápis. 

                                                           
45 A decisão entre o /ʃ/ do plural ser métrico ou extramétrico determina-se na medida em que 

ela tem repercussões na representação segundo o modelo CV estrito e não por darmos qualquer 
importância a este segmento no processo de atribuição de acento, até porque, de acordo com Lee (1992: 
119), o acento lexical já está atribuído no momento em que se processa a flexão. Assim, defendemos que, 
na concatenação, o morfema de plural é métrico como sinónimo de “legitimado prosodicamente” por ter 
o elemento |I| inerente, ao contrário das codas lexicais que são por natureza extramétricas. 
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Seguidamente, a hipótese B é esquematicamente parecida com a hipótese A, na medida 

em que também se baseia na aplicação ou não do OCP, conforme demonstramos na 

figura 21. No entanto, como esta hipótese é posta em consequência da atribuição de 

acento lexical, implica um nível de derivação extraordinário.  

 

Figura 21. Hipótese B de pluralização de pares como mês-meses e lápis-lápis. 

 

 

Dentre estas hipóteses, a C é a menos sustentável, uma vez que, pelo menos no mesmo 

nível de operação, não se pode advogar que uma determinada forma fonológica, 

associada a um certo ponto da estrutura, é métrica nalguns casos, e extramétrica 

noutros46. Por esta razão, consideramos a hipótese A a mais adequada à representação 

da formação do plural nos pares assinalados.  

                                                           
46 Exceto se trabalharmos no âmbito da Cophonology Theory (Anttila (2002); Inkelas (2014)) ou 

na Indexed Constraint Theory (Itô e Mester (1995)) na qual pode haver regras específicas para grupos 
lexicais particulares a operar num mesmo nível. 
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3.3.2.2. Pluralização dos radicais atemáticos terminados em /R/ e /N/ no PE 

A hipótese C vista anteriormente parece-nos útil para descrever as alternâncias dos 

radicais atemáticos terminados em /R/, em /oN/ e em /aN/, como revólver-revólvers, 

cólon-cólons e íman-ímans. Efetivamente, como reitera Villalva (2008: 96), esta classe 

engloba muitos empréstimos de línguas menos presentes na etimologia do léxico do 

português e, portanto, os nomes que a compõe apresentam um comportamento 

marginal em alguns aspetos. 

De facto, ao longo dos anos, os fonólogos têm atestado que em muitas línguas do 

mundo os empréstimos podem estar sujeitos a processos diferentes dos do léxico nativo 

(ver, por exemplo, Calabrese e Wetzels, 2009). Uma das formas de interpretar essas 

diferenças é o perceptual stance model (Silverman, 1992; Yip, 1993; Peperkamp e 

Dupoux, 2003), segundo o qual a nativização de itens lexicais ocorre essencialmente 

através da perceção, logo, a informação principal para o registo na memória a longo 

prazo de empréstimo é de natureza fonética e, em consequência, o seu processamento 

estabelece uma interface direta entre a Fonética e o Léxico (pelo menos nos falantes 

que usam mais recorrentemente esses empréstimos ou têm consciência linguística 

explícita das línguas de origem). Nesta sequência, apresentam-se-nos dois cenários: (i) 

processamento da pluralização dos empréstimos num determinado ponto da derivação 

fonológica que justifica a emergência de pares como [ˈimɐ̃/ˈimɐni]~[ ˈimɐ̃ʃ/ ˈimɐnɨʃ]47, 

sendo /ʃ/ métrico; (ii) processamento da pluralização na Fonética, sendo /ʃ/ 

extramétrico, que prevê pares como [ˈimɐn]~[ˈimɐnʃ], como mostra a figura 22. 

 

Figura 22. Processamento de nomes atemáticos terminados em consoante nasal. 

                                                           
 
47 A seleção entre uma realização ou outra depende diretamente do grau de especificação da 

nasal. 
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3.3.2.3. Pluralização dos radicais terminados em /N/ (temas em Ø e atemáticos) no PE 

Resta-nos distinguir a pluralização, por um lado, dos nomes temáticos terminados em 

ditongo nasal (leão-leões; pão-pães) e , por outro, dos atemáticos que terminam em 

vogal nasal (lã-lãs; som-sons). Apesar destas diferenças teóricas de categorização, estes 

tipos de nomes têm em comum dois aspetos: primeiro, o término do radical numa 

consoante nasal subespecificada /N/ que torna agramaticais outputs como *[leˈonʃ] ou 

*[ˈlanʃ], permitidos no léxico em que /n/ é especificado [ˈimɐnʃ]; em segundo lugar, o 

facto de, nalguns dialetos setentrionais do PE, os ditongos nasais poderem apresentar 

formas monotongadas e, contrariamente, as vogais nasais poderem ter realizações 

ditongadas48, conforme mostra a tabela 41. 

 

                                                           
48 Talvez por esta razão Villalva (2008) considere todos estes nomes atemáticos, quer dizer, 

nomes de tipo-íman, nomes de tipo-lã e nomes de tipo-pão. 
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Tabela 41. Exemplos de monotongação e ditongação de nomes terminados em /N/, adaptados 

de Boléo e Silva (1974: 325-6). 

Monotongação de nomes 

acabados em -ão 

[ˈpõ] ‘pão’ 

[irˈmõ] ‘irmão’ 

Ditongação de nomes acabados 

em -ã 

[mɐˈɲɐ̃w̃] ‘manhã’ 

[irˈmɐ̃w̃] ‘irmã’ (“minha irmão”) 

[ˈlɐ̃w̃] ‘lã” 

 

Estes dados indicam que, pelo menos nalguns dialetos, estes nomes devem ser 

computados de forma idêntica e que, nas normas que os distinguem, essa distinção 

talvez se deva mais a uma diferença no processo de derivação do que a uma diferença 

de representação. 

Partindo do pressuposto das abordagens lexicalista (Bisol, 1998; Veloso, 2005), a nossa 

proposta é que, na representação profunda, pão e lã tenham como representação /paN/ 

e /laN/, respetivamente. A diferença fundamental entre os possíveis outputs está na 

estratégia de reparação do CV vazio gerado pela nuclearização de |N|. No singular, a 

derivação fonológica pode optar: (i) por conservar a estrutura silábica (Oostendorp, 

1994), mediante a inserção de uma glide velar49 na posição-C vazia; ou (ii) por conservar 

apenas a estrutura autossegmental, apagando o CV vazio final, em consequência da 

nuclearização de /N/. No plural, dado que se acrescenta outro CV e que o modelo usado 

nesta análise proíbe a sequência de dois núcleos vazios seguidos, exige-se a reparação 

da estrutura. Em pães, existe a hipótese de o autossegmento palatal ocupar o núcleo e 

o ataque anteriores, sendo depois reduzido via OCP; já em lãs, é possível que a 

                                                           
49 De acordo com Pimenta (2019: 326): 

“le choix du glide dans les cas de diphtongaison constitue l’un des arguments en 
faveur de la dissymétrie entre l’élément |I| et l’élément |U|, les consonnes palatales 
influençant la qualité du glide dans la quasi-totalité des cas, alors que les labiales n’induisent 
un glide homorganique que dans un tiers des cas”. 
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reparação se faça por um movimento total do morfema de plural para a posição-C vazia, 

havendo um consequente apagamento da última posição CV. Os mecanismos de 

pluralização destes nomes encontram-se esquematizados na figura 23. 

 

Figura 23. Proposta de pluralização de nomes como pão-pães e lã-lãs. 

 

 

3.3.2.4. Pluralização dos radicais terminados em /l/ (temas em Ø) no PE 

Tratamos, por fim, do processo de formação do plural dos nomes cujo radical termina 

em /l/. Em relação a este tipo de nomes, notamos que existem três subtipos de 

resultados que podem emergir: 

i. /-al -el -ol -ul/ tónico ou átono → [a/e/o/ujʃ]: sinal-sinais; túnel-túneis; sol-sóis; 

azul-azuis; 

ii. /-íl/ tónico → [iʃ]: barris-barris; 

iii. /-il/ átono → [ejʃ]: míssil-mísseis. 

Todas estas alternâncias singular/plural têm em comum o “desaparecimento” de /l/ no 

plural. Por esta razão, alguns autores (Andrade, 1977; Miguel, 1994; entre outros) 

advogam que, nestes nomes, haja uma “regra de queda do /l/ intervocálico”. No 

entanto, de acordo com Villalva (2008), este grupo lexical tem como constituinte 

temático /Ø/, o que impossibilita a ação de uma regra que pressupõe que o segmento 

esteja entre vogais. Assim, linguistas como Morales-Front e Holt (1997) e Mateus e 
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Andrade (2000) preferem justificar a mudança /l/→[j] com a perda dos traços 

consonânticos de /l/. 

Do nosso ponto de vista, a ideia de uma alteração ao nível autossegmental parece 

adequada à descrição desta alternância, porém, a concretização dela merece ser 

repensada, uma vez que: (i) o simples apagamento dos traços consonânticos de /l/ 

conduziria a uma mudança /l/→[w], em lugar de /l/→[j] (Wetzels e Schwindt, 2016); (ii) 

no quadro da Teoria dos Elementos (Backley, 2011), /l/ é autossegmento composto 

apenas por elementos vocálicos e, deste modo, não existem “traços consonânticos” que 

sejam possível perder. Propomos, por isso, que, na ausência de uma vogal temática 

subjacente, o elemento |U| de /l/ e o autossegmento |I| do morfema de plural se 

neutralizem em favor de |I|. Posteriormente, dá-se um processo de nuclearização, em 

que o elemento |A| se funde com vogal nuclear existente e o |I| pela sua proeminência 

se realiza como semivogal [j], conforme mostra a figura 24. 

 

Figura 24. Proposta de representação da pluralização de nomes como sol-sóis. 

 

 

A ideia de transferência parcial ou total do elemento |A| para núcleo à saída dos níveis 

lexicais mais profundos parece-nos ser uma explicação plausível para, mesmo em sílaba 

átona, quer no singular quer no plural, as vogais médias /O/ e /E/ serem realizadas 
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preferencialmente como médias-abertas. Veja-se, por exemplo, a alternância entre 

[ˈtunɛɫ]~ [bɐˈtɛl] e entre [ˈaɫkɔɫ]~[fɐˈɾɔɫ]. Este mesmo processo também é capaz de 

explicar, sem recorrer a regras de dissimilação (como Andrade, 1977), as alternâncias 

[il]→[ejʃ] quando /il/ é átono. Vejamos a figura 25. 

 

Figura 25. Proposta de representação da pluralização de nomes como míssil-mísseis. 

 

 

As vogais tónicas, no entanto, parecem ser impermeáveis ao processo de incorporação 

de |A|, talvez por apresentarem uma estrutura mais robusta (Pochträger, 2006). Uma 

das evidências para a “robustez” das vogais tónicas é inexistência, em português, da 

alternância [ul]~[ojs], tornando agramatical a correspondência [ɐˈzuɫ]~*[ɐˈzojʃ]. Este 

facto justifica-se por todas as palavras terminadas em -ul no singular terminarem em 

voga tónica, como azul e sul. Outro argumento, é a [il]~[ejs] (figura 25) se o /il/ for 

tónico. Neste caso, excluído o elemento |A|, aplica-se o Princípio do Contorno 

Obrigatório entre o |I| do radical e o |I| derivado do morfema de plural, como mostra 

a figura 26.  

 

Figura 26. Proposta de representação da pluralização de nomes como barril-barris. 
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Resumidamente, as alternâncias que envolvem o “desaparecimento” de /l/ resultam de 

modificações na estrutura autossegmental, possíveis graças ao núcleo vazio Ø, 

constituinte temático destes nomes. Para além disso, a decisão de pluralização de 

empréstimos como gel (do inglês), que pode formar os plurais géis/geles, depende, mais 

uma vez, da resolução da sequência de núcleos vazios por epêntese de |   | (geles) ou 

por uma computação fonológica mais complexa, análoga à que é aplicada ao léxico 

nativo (géis). Esta decisão parece ter base na frequência de uso de vocábulos de um ou 

outro tipo, como demonstra Huback (2007; 2010) para o PB. No entanto, uma resposta 

mais sólida a este problema requer um estudo experimental das intuições linguísticas 

dos falantes em relação a este tipo de plurais. 

3.3.3.  Variação contextual e dialetal: uma ou várias representações? 

Como vimos no capítulo 2, o morfema de plural, por sofrer fenómenos de sândi externo, 

pode superficializar dois ou três alofones em diferentes dialetos, designadamente, [ʃ/ʒ] 

(em muitas normas do PE setentrional e na faixa etária mais jovem do PE norma-

padrão), [s/z] ou variantes apicais (em vários dialetos do PB e nos dialetos conservadores 

do PE), [ʃ/ʒ/z] (no dialeto carioca e no PE norma-padrão, em geral) e [ʃ/j/z(jz)] usado 

apenas antes de vogal tónica (nalguns dialetos insulares do PE). Começamos, nesta 

subsecção, por analisar a variação contextual, tendo em especial atenção o 

processamento da ressilabilicação, tendo por base as realizações em PE. Seguidamente, 
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tratamos o problema da possibilidade ou não de haver diferentes representações 

subjacentes do morfema em estudo em diferentes variedades do português. 

Por um lado, ao nível do contexto, os dialetos que selecionam dois alofones [+/- voz], 

usam: (i) a variante vozeada nos casos em que ao morfema de plural se segue uma vogal 

ou uma consoante sonora; (ii) e a variante não vozeada nos casos em que se segue uma 

consoante surda ou no fim de enunciado. Nestas normas, não há ressilabificação. 

Por outro lado, os dialetos que apresentam três alofones realizam [ʒ/j] em contexto de 

consoante sonora, [z/jz] no contexto de vogal e [ʃ] em fim de enunciado ou antes de 

consoante surda. Em suma, o que acontece é que os dialetos com três alofones têm uma 

variante fonética adicional que é realizada antes de vogal, indiciando a presença de um 

processo de ressilabificação, como é exemplificado na tabela 42, com os dados do PE. 

 

Tabela 42. Recapitulação dos alofones do plural em diferentes variedades. 

Contexto Enunciado 
Dialetos com três 

alofones 

Dialetos com dois 

alofones 

Antes de consoante 

surda 
gatos roxos [ˈgatuʃ ˈχoʃuʃ] 

Antes de consoante 

sonora 
gatos verdes [ˈgatuʒ/j ˈveɾdɨʃ] 

Antes de vogal gatos amarelos [ˈgatuz ɐmɐˈɾɛluʃ] [ˈgatuʒ ˈɐmɐˈɾɛluʃ] 

 

O CV estrito é avesso tanto ao uso de diacríticos (Scheer, 2012), quanto ao conceito de 

ressilabificação, na medida em que parte do princípio de que a estrutura silábica da 

representação profunda não pode ser modificada (Kaye, 1995: página). Nesta 

sequência, a alternativa de marcação das fronteiras morfossintáticas de forma legível à 

Fonologia é a representação de um CV0 inicial (Lowenstamm, 1996). Scheer (2000) 
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apresenta-nos a disposição do CV0 inicial como um alvo de decisão paramétrica das 

línguas, ou seja, existem línguas em que CV0 se estabelece no início de palavra e línguas 

em que CV0 se estabelece no início de um enunciado (subsecção 3.2.3.). 

A nosso ver, esta decisão paramétrica serve não só para distinguir línguas, mas também, 

naturalmente, para distinguir variedades de uma língua. Assim, propomos que, 

computacionalmente, os dialetos com dois alofones insiram o CV0 na periferia esquerda 

de cada palavra, enquanto que os dialetos com o alofone [z] insiram o CV0 no início de 

unidades maiores do que a palavra. Disto resulta que, no primeiro grupo, o morfema de 

plural se comporte como uma coda medial e, no segundo, o /ʃ/ se comporte como uma 

consoante governada intervocálica, encontrando-se, por isso, numa posição 

especialmente fraca e suscetível à lenição, conforme vemos na tabela 43.  

 

Tabela 43. Distinção computacional entre os dialetos que realizam dois e os dialetos de 

realizam três alofones. 

Dialetos com CV0 word-initial Dialetos com CV0 utterance-initial 
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Tendo em conta a presença de uma hipótese descritiva nos dialetos com CV0 utterance-

initial, o enfraquecimento melódico do /ʃ/ do plural traduz-se na perda do 

autossegmento palatal |I|, isto é, na passagem de uma estrutura ||I|H| a |H|. Pelo 

contrário, nas variedades com CV0 word-initial, a posição neutra não implica perda de 

estrutura melódica. Para além disso, os dados demonstram que a “ressilabificação” é 

primordial na computação, havendo o processo de assimilação do vozeamento apenas 

num nível de processamento fonológico muito mais baixo ou até na interface com a 

fonética, como assevera Frota (2000: 73):  

“the shandhi phenomenon of Fricative Voicing is sensitive to phonological 

phrasing, as it applies cross words (ω) within the domain of I max, that is defined 

as the I [sintagma entoacional (Nespor e Vogel, 1986)] domain that is dominated 

by the prosodic category of the immediately higher level”.  

Por esta razão, concentrar-nos-emos, sobretudo, nos fenómenos relacionados com a 

ressilabificação. 

Neste momento, portanto, surge a pergunta: “O que explica que, nos dialetos com CV0 

word-initial, o morfema do plural apresente dois alofones (sem que haja, nesse sentido, 

ressilabificação) e, num nível mais profundo da computação, designadamente, na 

 

 

Legenda: 

g - posição forte (autorizada; reforço da estrutura melódica). 

ɾ - posição neutra/fraca (não autorizada, nem governada). 

z - posição muito fraca (governada; enfraquecimento da estrutura melódica). 
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concatenação do morfema deS-, haja três alofones, um deles ([diz-]) decorrente de um 

processo de ressilabificação?”. 

Na nossa opinião, a resposta reside na visibilidade ou invisibilidade da fronteira 

morfológica a φ-function (Kaye, 1995). Quer isto dizer que, dado que as relações laterais 

só se aplicam depois da concatenação dos morfemas (Scheer e Cyran, 2018b), se a 

fronteira do morfema deS- fosse visível à Fonologia (assinalada por um CV0 inicial), então 

teríamos o mesmo comportamento nas codas finais e na coda morfológica derivacional. 

Porém, como o comportamento da coda morfológica derivacional é diferente da coda 

morfológica final, assumimos que a fronteira de deS- é invisível a φ-function e, como 

resultado, o /ʃ/ comporta-se como uma consoante intervocálica, perdendo material 

melódico, conforme vemos na figura 27. 

 

Figura 27. Proposta I de análise das codas fricativas mediais. 

 

 

Esta proposta de representação atesta duas coisas. A primeira é que, na interface 

Morfossintaxe-Fonologia do português, o CV0 inicial pode marcar a margem esquerda 

de períodos/sintagmas ou de palavras, mas não a margem esquerda dos morfemas. A 

segunda é que, afinal, a coda morfológica do prefixo derivacional des- e a coda 

morfológica do sufixo flexional -s podem ter a mesma representação subjacente. 

Contudo, uma outra posição pode ser também defendida: podemos partir do princípio 

de que /ʃ/ é a forma subjacente da coda morfológica final e /S/ da coda lexical medial. 

Esta última, quando governada, manifesta-se na forma [z], mas, quando em posição 
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neutra, adquire traços de palatalidade por analogia à coda morfológica final, mas num 

nível de derivação mais baixo. Neste caso, em alternativa à proposta anterior, 

poderíamos ter a representação da figura 28. 

 

Figura 28. Proposta II de representação das codas fricativas mediais. 

 

 

Esta hipótese parece menos parcimoniosa, mas concorda tanto com os dados da 

aquisição (secção 2.2.), como com a facilidade de apagamento que esta consoante sofre 

no discurso informal de alguns dialetos, como, por exemplo, em mesmo [ˈmemu] (em 

posição medial) e em mais [ˈmaj] (em posição final), que raramente acontece na 

realização do plural.  

As codas lexicais sibilantes do PE, no entanto, continuam a ser um problema complexo, 

na medida em que talvez se representem todas como |H| ou talvez apenas aquelas que 

ocorrem em grupos #sC (Henriques, 2012) apresentem esta representação, enquanto 

que as restantes, no estádio atual da língua, sejam ||I|H|. Manteremos, portanto, esta 

questão em aberto, visto que ela requer um estudo mais profundo que não poderemos 

levar a cabo no presente trabalho. 

Independentemente de escolhermos representar as codas fricativas mediais e finais 

lexicais com ||I|H| como o morfema de plural, ou |H|, pressupondo que elas adquirem 

a palatalidade em níveis de derivação mais baixos, temos de admitir que existe uma 
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diferença de representação entre o [ʃ] em coda e o [ʃ] em ataque. Este facto é visível na 

ação das forças de governo. Assim, se, por um lado, quando a coda é sujeita a governo, 

ela não apresenta quaisquer elementos palatais, como vimos na tabela 43 e nas figuras 

27 e 28, quando o ataque é sujeito a governo, a estrutura melódica mantém-se intacta, 

como prova o enunciado roxas aves50, exibido na figura 29. 

 

Figura 29. Proposta de representação das fricativas palatais em ataque e em coda. 

 

 

Através da presente representação, infere-se que a relação entre a palatalidade e o 

segmento fricativo seja mais íntima em ataque do que em coda, razão pela qual, ao 

contrário de Veloso (2019), prefiramos não representar |I| como um autossegmento 

em ataque, mas como uma unidade com menos autonomia. Isto é comprovado pelo 

facto de os casos de “desfricatização” apresentados em 3.2.2. ocorrerem sempre 

quando o /ʃ/ está em coda, mas nunca quando está em ataque.  

Em suma, para o PE, assumimos as representações apresentadas na figura 30. 

 

Figura 30. Proposta de representação lexical das fricativas palatais. 

                                                           
50 A marcação ou não desta estrutura no plano sintático-semântico não afeta a forma como a 

Fonologia processa este enunciado. 
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Finalmente, nos dialetos em que não se realizam fricativas palatais em coda e que 

correspondem a dialetos de dois alofones, como muitos dialetos do PB e alguns dialetos 

setentrionais mais conservadores do PE, continuamos a admitir a forma tradicional 

especificada /s/=|H,I|51 como representação do morfema de plural. A presença do 

elemento |I| como operador explica a razão pela qual, mesmo nos dialetos do PB com 

os alofones [s/z], o plural de [aˈnɛw] é [aˈnɛjs], mesmo que a palatalidade não tenha 

também proeminência como nos dialetos do PE e no PB do Rio de Janeiro. Os dialetos 

insulares do PE parecem constituir um caso especial, na medida em que apresentam 

três alofones [ʃ/j/z] com uma variante deste último a ocorrer antes de vogal tónica. Estes 

dados indicam que partilham da representação ||I|,H| e que são uma variedade CV0 

utterance-initial, mas que têm processos adicionais de apagamento de |H| por 

extrametricidade no caso da realização de [j] e repartição do morfema entre a coda da 

palavra anterior e o ataque na palavra seguido na realização  [jz] 52, como mostra a tabela 

44. 

 

Tabela 44. Proposta de representação dos alofones do plural no PE insular. 

Enunciado Realização Representação 

os catos uj/ʃ ˈkatuʃ 

 

                                                           
51 Com a possibilidade de à superfície se inserir o elemento de vozeamento |L|. 
52 Esta “capacidade de repartição” em duas posições esqueletais parece ser uma prova forte do 

caráter autossegmental independente de |I|. Ver nota 1. 
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os dados uj/ʃ ˈdaduʃ 

 

os ilhós uz iʎɔʃ 

 

os olhos ujz ˈɔʎuʃ 

 

 

Concluímos, então, que os falantes do português contemporâneo, na memória a longo 

prazo, têm o morfema de plural representado por uma de duas formas, ou seja, ||I|H| 

ou à forma especificada |H,I|, conforme a sua variedade nativa. 

3.4. Sumário 

Neste capítulo, cerne desta tese, tentamos fazer uma proposta de representação do 

morfema de plural que pudesse explicar a variação lexical, contextual e dialetal de 

realização de itens nominais no plural. 

Em primeiro lugar, apresentamos os modelos teóricos utilizados, nomeadamente, a 

Teoria dos Elementos (Backley, 2011), o CV estrito (Scheer, 2004) e a Fonologia Lexical 

adaptada por Kaye (1995) e Scheer (2012). Procuramos pôr em evidência algumas 

vantagens de cada um destes quadros teóricos em relação a outras correntes da 

Fonologia que residem sobretudo na simplicidade das representações, na elegância de 

tratamento dos processos e, sobretudo, na coesão que é possível estabelecer quando 

os usamos em conjunto para representar um processo que, necessariamente, envolve a 
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descrição das unidades mais pequenas (primitivos fonológicos) até às unidades 

prosódicas ao nível da interface Morfossintaxe-Fonologia. 

Seguidamente, na secção 3.2., estudamos o comportamento de todas as palatais do 

português que se distinguem das outras consoantes por: (i) apresentarem restrições ao 

nível de ocorrência em posição inicial; (ii) saturarem a coda; (iii) atribuírem peso à sílaba 

anterior. Por esta razão, assumimos a representação ||I|H| como representação do 

morfema de plural, adaptando a proposta de Veloso (2019), com o argumento 

suplementar dos processos em que |I| se mantém, mesmo quando se apagam os 

demais traços consonânticos das palatais /ʎ ɲ ʃ ʒ/. Destacamos também algumas 

diferenças de comportamento do morfema de plural em relação a outras codas 

fricativas com base na aquisição precoce da palatalidade neste constituinte e no seu 

comportamento dialetal. 

Para terminar, procuramos testar a proposta feita na secção anterior, aplicando-a à 

variação interna da língua no que respeita à correspondência singular-plural e à variação 

diatópica, com especial atenção à descrição das variantes contextuais. Desta parte, 

concluímos que a forma ||I|H| é a mais adequada à descrição da maior parte dos 

dialetos do PE (exceto as normas que conservam as realizações apicais) e que a forma 

|H, I| é a mais apropriada à descrição da maior parte dos dialetos do PB (exceto o Rio 

de Janeiro). Para além disso, vimos que, em português, as variedades que marcam 

fonologicamente a margem esquerda de unidades maiores do que a palavras,  as 

variedades que marcam a margem esquerda de cada palavra e as variedades em que a 

realização de dois alofones em vez de três por falantes jovens de todos os dialetos 

(norma-padrão inclusive) deixam transparecer uma possível mudança em curso na 

língua. 
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Conclusões 

Esta tese teve como hipocentro o desafio à representação fonológica do morfema de 

plural do português, isto é, /S/, uma fricativa coronal subespecificada quanto ao 

vozeamento e ao ponto de articulação. Assim, nesta secção, passamos em revista as 

etapas, apontando, posteriormente, não só as conclusões a que nos foi possível chegar, 

mas também algumas limitações deste estudo e pistas para a investigação futura. 

No capítulo 1, reconhecida a nossa unidade de investigação, começamos por tecer 

algumas considerações prévias, tanto em relação à Morfologia Flexional do português, 

quanto a aspetos fonológicos que se prendem com o locus ocupado pelo morfema de 

plural, ou seja, a margem direita de palavra. De seguida, demos início à investigação 

propriamente dita, na qual foram percorridas as seguintes etapas: 

i.  Recuperação e apresentação das propostas feitas na literatura acerca da 

formação do plural nominal desde Tavares (1955) a Schwindt e Wetzels (2016) – 

secção 1.2.; 

ii.  Reconhecimento dos problemas e limitações dos estudos anteriores e, em 

consequência, da motivação para o presente estudo – secção 1.3.; 

iii.  Recolha e categorização de dados diacrónicos acerca, tanto da realização do 

morfema de plural em si, como do comportamento dos radicais terminados em 

/l/, /N/ e /S/ ao longo da história do português – secção 2.1.; 

iv.  Recolha e categorização de dados sincrónico-dialetais acerca da realização (ou 

não) do morfema de plural tanto nos dialetos do PE, como em variedades não 

europeias, como o PB e o PA – secção 2.2.; 

v.  Recuperação das etapas de aquisição por falantes nativos do PE no que respeita 

à realização do morfema de plural e à manipulação dos “plurais excecionais” – 

secção 2.3.; 

vi.  Combinação e construção de um modelo teórico completo e coeso adequado 
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ao tratamento teórico do objeto de análise – secção 3.1.; 

vii.  Revisão crítica do comportamento das consoantes palatais em português, com 

especial atenção às codas fricativas – secção 3.2.; 

viii.  Reanálise teórica da formação do plural à luz dos pressupostos expostos ao 

longo do capítulo 3, tanto dos casos em que há uma simples concatenação de 

material morfofonológico, como dos casos em que esta concatenação implica 

alterações nos constituintes morfofonológico da forma de base – secção 3.3.1. e 

3.3.2.; 

ix.  Breve discussão acerca da variação contextual e dialetal das realizações do 

plural e apresentação de diferentes propostas de representação lexical para 

determinadas variedades do português contemporâneo – secção 3.3.3.. 

A passagem por estas etapas permite-nos concluir, de acordo com as provas teóricas e 

empíricas recolhidas, que a representação do morfema de plural /ʃ/=||I|H|, na qual |I| 

traduz um autossegmento palatal e |H| um elemento de fricção, não parece ser 

completamente desprovida de sentido. Na verdade, pelo menos para o PE, 

consideramos que é possível defender que a forma apresentada identifique a forma 

subjacente (ou quase-subjacente) do morfema de plural, em que a palatalidade ou é um 

autossegmento inerente ou é inserida num nível muito alto da derivação.  

 No que respeita às variações alofónicas, foi-nos possível averiguar que, de um ponto de 

vista diatópico não há a presença de representações fonológicas díspares na maioria dos 

casos. Há, sim, diferenças no processamento fonológico do morfema de plural e nas 

pistas morfossintáticas a ele deixadas, nomeadamente, ao nível da marcação da 

periferia esquerda de unidades linguística com o CV0. De facto, os dialetos com três 

alofones parecem mais sintéticos nas representações da interface Morfossintaxe-

Fonologia do que os dialetos com dois alofones, que analisam fonologicamente o 

material linguístico disponibilizado na interface palavra a palavra, pelo menos no que 

respeita ao processamento dos plurais.  
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Destaque-se, para além disso, que a proposta aqui apresentada parece resolver os 

problemas expostos em 1.3., designadamente: 

i. Não sobregeração: a representação ||I|H| gera apenas [ʒ ʃ]; nos dialetos em que 

existe o [z], defende-se que este é obtido por uma regra de lenição que resulta 

na perda do autossegmento palatal; 

ii. Coerência terminológica: dado que estamos a tratar de um caso em que a 

variação depende sobretudo de fatores fonológicos, usamos apenas o termo 

alofone, descartando alomorfe; 

iii. Não-utilização de explicações históricas: a apresentação de dados diacrónicos foi 

apresentada, por um lado, como forma de contextualizar as propostas feitas por 

outros investigadores e, por outro lado, como pista da representação lexical do 

morfema no português contemporâneo. Contudo, não advogou que quaisquer 

alternâncias singular-plural resultassem de processos histórico-etimológicos 

ativos; 

iv. Modelo teórico completo e coeso: a reanálise feita teve por base uma mesma 

macro-teoria em que, seguindo os mesmos pressupostos, estudamos desde as 

unidades mais pequenas (elementos) até às unidades maiores (computação 

morfossintática e fonológica). 

Ainda assim, esta tese apresenta várias limitações. De facto, diante de um tema de 

tamanha exigência e dimensão, nenhuma proposta pode ser definitiva. Logo, tal como 

todas as propostas de natureza científica, esta também tem as suas falhas, cabendo a 

cada investigador “falhar o melhor possível” e, ultimamente, reconhecê-las.  Passamos, 

então, a apresentar algumas delas: 

➢ Ausência de um estudo experimental: em ciência, a exposição quase puramente 

teórica é algo relativamente falível e facilmente contestável. Esta tese tentou 

contornar este problema mediante a recolha de dados em bibliografia pré-

existente. No entanto, esta solução tem dois problemas: (1) a questão da 
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fiabilidade dos dados recolhidos (limitada à metodologia e ao grupo selecionado) 

e (2) a parcialidade dos dados, na medida em que existem secções mais 

empiricamente fundamentadas do que outras. Refira-se, por exemplo, a questão 

da natureza das vogais temáticas do português, em que os estudos 

experimentais são praticamente inexistentes; 

➢ Falta de maior dimensão/ abrangência: a abordagem deste tema num número 

tão limitado de páginas é outro fator limitativo. Ao longo da tese, a linha do 

morfema de plural per se e dos processos de pluralização parece-nos 

suficientemente documentada. No entanto, há várias ideias paralelas em que 

nos apoiamos, mas que não são suficientemente tratadas aqui. A este nível 

podemos destacar a ideia do CV0 presente nos diferentes dialetos do português, 

ora em início de palavras, ora em início de períodos maiores. Os argumentos 

apresentados em defesa desta ideia baseiam-se apenas em sintagmas nominais 

simples (Artigo+Nome), de acordo com os dados disponíveis. No entanto, seria 

preciso alargar este estudo a outros constituintes e a períodos maiores até 

termos uma ideia mais sólida e exata da natureza e da dimensão dos períodos 

iniciados por CV0; 

➢ Aplicação sólida apenas ao PE: na subsecção 2.2.2., apresentamos alguns dados 

referentes ao PB e ao PA e, na secção 1.2., de algumas propostas teóricas que 

abrangem a língua portuguesa como um todo. Porém, acreditamos que a 

proposta de representação ||I|H| para o morfema de plural que aqui fizemos, 

por agora e de acordo com os dados recolhidos, se deve aplicar apenas ao PE. A 

representação lexical do morfema no PB, por exemplo, foi também esboçada na 

secção 3.3.. Todavia, a validação da mesma dependerá de um estudo mais largo 

que tenha em conta, por exemplo, dados da aquisição no PB e um estudo 

diatópico mais largo nesta variedade. 

Nesta sequência, verificamos que a presente tese é apenas o começo de um ou de vários 

caminhos de investigação futura. Primeiramente, de um ponto de vista teórico, é 
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necessário continuar a investigação acerca da estrutura autossegmental de /ʃ/ em duas 

linhas distintas: a primeira diz respeito ao contraste que se estabelece entre o /ʃ/ em 

ataque lexical, em que a palatalidade não se apaga em processos de lenição e o /ʃ/ da 

coda morfológica final, que foi indiciada neste estudo; a segunda linha diz respeito ao 

contraste de comportamento entre o /ʃ/ em ataque lexical e as outras consoantes 

palatais /ʎ ɲ ʒ/, no que toca, por exemplo, à  saturação da coda anterior. 

Em segundo lugar, seria interessante levar a cabo dois estudos experimentais: um deles 

que incidisse sobre na natureza fonológica das vogais temática e, para isso, testasse as 

intuições dos falantes, tanto em relação às vogais temáticas em si, como na sua relação 

com o morfema de género; o segundo estudo experimental deveria testar o alcance do 

CV0  inicial em diferentes unidades e em diferentes dialetos do português. 

Por fim, no futuro, possivelmente em colaboração com universidades brasileiras e 

africanas, deveria compilar-se dados de natureza dialetal e aquisicional, no sentido de 

pôr à prova as propostas aqui feitas e, consequentemente, refiná-las e alargá-las a 

outras variedades. 

Concluímos, portanto, que este estudo constitui um pequeno contributo para a análise 

dos processos de pluralização e da forma subjacente do morfema de plural em 

português. Este contributo é mais um ponto de partida do que propriamente uma meta, 

na medida em que várias questões continuam apenas com uma resposta parcial ou nula. 

No entanto, em ciência, as perguntas são de grande importância, uma vez que, mesmo 

não as tendo respondido neste momento, se pode encontrar nesta tese ensejo para uma 

investigação mais aprofundada e sistemática que permita trazer nova luz sobre os temas 

aqui tratados. 
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