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Resumo 
 

Este trabalho pretende apresentar algumas pistas relativamente à representação que os           

encontros consonânticos marcados (Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal)       

no português europeu têm na consciência fonológica de um grupo de falantes nativos da              

língua. Esses encontros consonânticos são marcados, excecionais ou problemáticos nas          

descrições fonológicas da língua devido ao facto de as hipóteses de silabificação apresentadas             

para esses grupos não serem consensuais, por violarem várias regras fonotáticas e por ser              

ainda uma questão por tratar na fonologia da língua. 

Em português, as consoantes que compõem o grupo consonântico problemático não           

podem corresponder a duas consoantes sucessivas que ocupem a posição de Ataque de uma              

mesma sílaba por violarem o Princípio de Sonoridade e/ou a Condição de Dissemelhança             

(Vigário & Falé 1994). Também não podem ser separadas por duas sílabas sucessivas,             

ocupando uma a posição final da primeira sílaba e outra a posição inicial da segunda, pelo                

facto de, em posição de Coda, não poder figurar uma consoante diferente de [ɾ, ɫ, ʃ, ʒ]. Além                  

disso, não podem ser divididas em duas sílabas sucessivas em que a primeira consoante              

ocupe a posição de Ataque de uma sílaba sem Núcleo preenchido, porque viola o princípio               

que determina que o Núcleo é o constituinte silábico de preenchimento obrigatório. 

Com este estudo, tentamos perceber qual a representação destes grupos consonânticos           

na consciência fonológica de falantes nativos da língua.  

Para a análise de dados, construiu-se um corpus tendo em consideração um número             

significativo de palavras que continha todos os tipos de encontros consonânticos constituídos            

por Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal em português e, a partir daí,           

construíram-se três testes diferentes que foram aplicados a um total de 21 falantes nativos do               

português europeu. No primeiro teste, pretendia-se o julgamento de fronteira silábica           

explícita de palavras que continham sequências consonânticas marcadas; no segundo teste,           

pretendia-se que aqueles informantes procedessem à manipulação de um conjunto de palavras            

utilizando a “língua dos pês” e, no terceiro teste, pretendia-se divisão silábica de palavras de               

um domínio específico que contêm aqueles grupos consonânticos problemáticos. 

O que foi essencialmente alvo de análise nesta dissertação foram os formatos silábicos             

que são mais representativos para cada uma daquelas sequências e o papel da posição que               

essas sequências ocupam na palavra. 
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Abstract 
 

This work intends to present some clues regarding the representation that the            

exceptional consonantal sequences (Obstruent℘Obstruent, Obstruent℘Nasal and Nasal℘Nasal)       

in European Portuguese have in the phonological awareness of a group of native speakers of               

the language. These consonantal sequences are marked, exceptional or problematic in the            

phonological descriptions of the language due to the fact that the syllabification hypotheses             

presented for these groups are not consensual, because they violate several phonotactic rules             

and because it is still an issue to be taking into account in the phonology of the language. 

In Portuguese, the consonants that make up the problematic consonantal group can            

not correspond to two successive consonants that occupy the Onset position of the same              

syllable for violating the Sonority Sequencing Principle and/or the Minimal Sonority           

Distance Principle (Vigário & Falé 1994). Nor can they be separated in two successive              

syllables, one occupying the final position of the first syllable and the other the initial               

position of the second, because, in Coda's position, a consonant other than [ɾ, ɫ, ʃ, ʒ] can not                  

appear. Furthermore, they shouldn’t be divided into two successive syllables in which the             

first consonant occupies the Onset position of a syllable without a filled Nucleus, because it               

violates the principle that determines that the Nucleus is the required syllabic constituent. 

With this study, we try to understand the representation of these consonantal groups in              

the phonological awareness of native speakers of the language. 

For data analysis, a corpus was built taking into account a significant number of              

words that contain all types of consonantal sequences consisting of Obstruent℘Obstruent,           

Obstruent℘Nasal and Nasal℘Nasal in Portuguese and, from there, three different tests were            

applied to a total of 26 native speakers of European Portuguese. In the first test, it was the                  

judgement of the explicit syllabic boundary of words that contained marked consonantal            

sequences; in the second test, it was intended that those informants manipulated a set of               

words using the ‘p’ language and, in the third test, the syllabic division of words of a specific                  

domain that contained those problematic consonantal sequences was intended. 

What was essentially the target of analysis in this work were the syllabic formats that               

are most representative for each one of those sequences and the role of the position that these                 

sequences occupy in the word. 
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PE - Português Europeu 
Port. - Português 
PS - Princípio de Sonoridade 
SPE - The Sound Pattern of English (Chomsky & Halle 1968) 
ss. - Seguintes 
. - Fronteira silábica 
/ / - Representação fonológica  
[ ] - Representação fonética  
Ø - Constituinte vazio  
σ - Sílaba 
ω - Palavra 
℘ - Precedência imediata 
[ˈma] ou [má] - Ambas as formas identificam a sílaba tónica 
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Principais Símbolos Fonéticos, Traços Articulatórios e Traços 
Distintivos 

 

Principais Símbolos Fonéticos e Traços Articulatórios 

 

VOGAIS 

[ɐ] - pata 
[i] - milho 
[e] - você 
[ɨ] - de 
[o] - bolo 
[u] - tudo 

 

CONSOANTES 

Oclusivas - consoantes que, quando são produzidas, o fluxo do ar encontra uma obstrução              
total.  

[p] - capa 
[b] - ambos 
[k] - abacate 
[g] - garfo 
[t] - parte 
[d] - onde 
 

Fricativas - consoantes em que há um estreitamento da passagem do ar e que produz um                
ruído semelhante ao de uma fricção. 

[f] - perfeito 
[v] - fivela 
[s] - sapo  
[z] - coisa 
[ʃ] - machado 
[ʒ] - fugir 
 

Vibrantes - consoantes que se identificam pelo movimento vibratório da língua provocando            
alguma interrupção à passagem do ar.  

[ɾ] - maré 
[R] - terra 

 
Laterais - consoantes que caracterizam pelo facto de a língua, ao tocar os alvéolos, impedir a                
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passagem do ar nas vias superiores, escapando pelas bordas da língua.  
[l] - veloz 
[ʎ] - colheita 
[ɫ] - mal 
 

Nasais - consoantes em que o ar sai simultaneamente pelo trato vocal e parte pelas fossas                
nasais.  

[n] - cena  
[m] - turma 
[ɲ] - vinho 
 

Obstruintes - consoantes em que há uma obstrução à passagem do ar na cavidade oral ([p],                
[b], [t], [d], [k], [ɡ], [f], [v], [s], [z], [ʃ] e [ʒ]).  

 
Líquidas - consoantes que têm uma sonoridade próxima e um estatuto acusticamente            
semelhante ao das vogais e que combinam uma oclusão com uma abertura da cavidade oral               
simultânea ([l] e [ɾ]). 
 
 
Traços distintivos   1

 
Vozeado ([voz]) - [+vozeado] indica uma vibração das cordas vocais que pode ser             
espontânea, o que sucede com todos os sons [+soantes], ou pode ser voluntária, na produção               
dos sons que são [-soantes] e [+vozeados] (p. ex. [b] é [-soante] e [+vozeado]) (Mateus 2003:                
998). 
 
Anterior ([ant]) - [+anterior] indica que o corpo da língua se move horizontalmente,             
posicionando-se na parte frontal da boca (p. ex. [s] é [+anterior]) (Mateus 2003: 998).  
 
Coronal ([cor]) - [+coronal] indica que a coroa da língua se eleva, quer produzindo uma               
obstrução (p. ex. [d] ou [t]) ou simplesmente restringindo a passagem do ar (p. ex. [s] ou [ʃ])                  
(Mateus 2003: 999). 
 
 
 
 

 

1 Os traços distintivos devem surgir sempre entre parênteses retos. Caso o traço esteja presente no segmento, ele                  
apresenta o sinal [+]. Caso contrário, utilizamos o símbolo [-] para indicar a sua ausência num segmento.  
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Introdução 
Nas descrições fonológicas do português europeu contemporâneo (adiante, PE),         

pouco ou nada consensuais são as possibilidades de silabificação dos encontros           

consonânticos constituídos por Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal,       

como apontado por Mateus & d’Andrade (2000).  

Verificámos as definições da unidade sílaba apresentadas em Selkirk (1982), Blevins           

(1995), Goldsmith (1990), Spencer (1996), Booij (1999) e Roach (2001) para outras línguas,             

especialmente para o inglês. No caso do português, começámos por observar as definições             

desta unidade apresentadas em Oliveira (1536), Barros (1540), Barbosa (1822) e Cunha &             

Cintra (1984) para entendermos a forma como a sílaba começou por ser compreendida e              

descrita. Depois verificámos como esta unidade começou a ser concretamente estudada           

enquanto objeto de aplicação de regras e restrições em PE com base em Vigário & Falé                

(1994), Mateus (1994), Mateus & d’Andrade (2000) e Freitas & Santos (2001). 

Tendo em consideração aquelas definições tradicionais de sílaba, verificámos que,          

para termos uma sílaba, devemos ter, pelo menos, uma vogal (Oliveira 1536, Barros 1540,              

Barbosa 1822). Verificando também os padrões silábicos universais, em geral, e os padrões             

silábicos permitidos no português, em particular, o formato silábico universal corresponde a            

uma sílaba CV (Blevins 1995), sendo o português uma língua que também apresenta este              

formato silábico como mais frequente (Vigário & Falé 1994, Freitas & Santos 2001). 

No entanto, em palavras que entraram na língua por via erudita através do latim              

clássico ou do grego antigo, de acordo com Câmara (1970), e/ou tardiamente para resolver              

falhas lexicais em português, temos sílabas que não correspondem ao formato universal e             

mais natural das línguas, sendo essas sílabas compostas por um grupo consonântico que viola              

alguns princípios silábicos. 

Posto isto, dado que temos uma sequência de duas consoantes em algumas palavras             

como facto, afta, magma e amnésia que não respeitam princípios de boa formação silábica              

como o Princípio de Sonoridade e/ou a Condição de Dissemelhança, temos vários problemas             

de silabificação que se impõem e que iremos ver mais adiante.  

Que posição ocuparão estas duas consoantes na sílaba? Quais serão as fronteiras            

silábicas de uma palavra que contenha um grupo consonântico constituído por           

Obstruinte℘Obstruinte como, por exemplo, afta? Como dividir silabicamente esta palavra?          
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Af.ta, a.fta ou a.f.ta? 

A primeira hipótese de silabificação (af.ta) corresponderia à associação da primeira           

consoante (adiante, C1) à Coda da primeira sílaba. No entanto, esta hipótese violaria o              

princípio que determina que, em português, a Coda não deve ser preenchida por outro              

segmento diferente de [ɾ, ɫ, ʃ, ʒ] (Mateus 1995; Mateus & d’Andrade 1998, 2000; Mateus,               

Frota & Vigário 2003). 

A segunda hipótese de silabificação (a.fta) resultaria num Ataque composto por duas            

consoantes obstruintes, correspondendo a um Ataque ramificado. Contudo, em PE, esta           

hipótese violaria o Princípio de Sonoridade e a Condição de Dissemelhança (Vigário & Falé              

1994), princípios que determinam os grupos consonânticos que podem ou não ocorrer em             

Ataque ramificado na língua.  

Por último, a terceira hipótese de silabificação (a.f.ta) corresponderia à associação de            

C1 ao Ataque de uma sílaba sem Núcleo preenchido e a segunda consoante (adiante, C2)               

corresponderia ao Ataque da segunda sílaba, correspondendo a um Ataque simples. Esta            

hipótese violaria o princípio que determina que uma sílaba deve conter obrigatoriamente o             

Núcleo preenchido.  

No entanto, esta última hipótese é aquela proposta e defendida por Mateus &             

d’Andrade (2000) para tentar resolver o problema de silabificação destes grupos           

consonânticos. Mas será que os falantes autênticos do PE também consideram esta hipótese?  

Os dados que se verificam em Ribeiro (2019) relativos a estes três tipos de grupos               

consonânticos permitem-nos perceber que o Princípio de Sonoridade e a Condição de            

Dissemelhança não são categoricamente respeitados. Os resultados desse pequeno estudo,          

que consiste na delimitação de fronteiras silábicas de palavras com encontros consonânticos            

problemáticos por parte de falantes nativos e escolarizados, mostram que estes encontros            

consonânticos são processados como Ataques ramificados autênticos, isto é, aqueles que não            

violam nenhum daqueles princípios de boa formação silábica.  

Além destes grupos consonânticos marcados, procuraremos analisar também os         

encontros consonânticos constituídos por Obstruinte℘Lateral, porque, segundo Veloso (2003,         

2006), estes grupos parecem não corresponder a verdadeiros Ataques ramificados, ao           

contrário dos grupos constituídos por Obstruinte℘Vibrante, como se pode encontrar nas           

descrições concernentes ao Ataque de sílaba em português.  

Neste trabalho, tentar-se-á verificar qual a representação destes grupos no          
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conhecimento fonológico dos falantes, tentando encontrar a hipótese de silabificação mais           

produtiva para estes grupos consonânticos no julgamento explícito de fronteira silábica,           

considerando-se, por um lado, o grau de familiaridade com o grupo de palavras selecionado,              

e, por outro, prescindindo dessa variável. Analisaremos também as intuições relativas a estes             

grupos através de um jogo de linguagem que consiste na manipulação da unidade sílaba por               

parte de falantes nativos do PE. 

Num segundo momento, procuramos verificar se a posição que este grupo ocupa na             

palavra (posição inicial ou posição medial) corresponde a um fator que contribui para a              

divisão silábica considerada pelos falantes como mais representativa para tais grupos           

consonânticos.  

A organização deste trabalho divide-se em três partes fundamentais: o Enquadramento           

Teórico (Parte I), o Estudo Experimental (Parte II) e as Considerações Finais (Parte III).  

Na Parte I, a parte correspondente ao enquadramento teórico desta dissertação,           

encontraremos a seguinte informação: no capítulo 1, são apresentadas várias questões           

relacionadas com a unidade sílaba - no subcapítulo 1.1., veremos o tratamento da unidade              

sílaba na literatura anterior; no subcapítulo 1.2., será explicada e contextualizada a            

pertinência da unidade sílaba em fonologia; no subcapítulo 1.3., destacar-se-ão algumas           

definições da unidade sílaba em português; no subcapítulo 1.4. e no desdobramento desse             

subcapítulo (1.4.1. e 1.4.2.), apresentar-se-á a constituição da unidade sílaba em português de             

acordo com o modelo ‘Ataque-Rima’ de Selkirk (1984), modelo que irá ser seguido nesta              

dissertação e, por último, no subcapítulo 1.4.3., serão apresentados alguns padrões silábicos            

aceites em português. No capítulo 2, iremos fazer uma revisão da literatura sobre os grupos               

consonânticos e o seu comportamento nas estruturas silábicas do português - no subcapítulo             

2.1., são apresentadas, em geral, as particularidades e algumas diferenças entre os grupos             

consonânticos tautossilábicos e os grupos consonânticos heterossilábicos da língua; no          

subcapítulo 2.1.1., descrevem-se os grupos consonânticos tautossilábicos da língua; no          

subcapítulo 2.1.2. são apresentados os grupos consonânticos heterossilábicos da língua e, por            

último, no subcapítulo 2.1.3., é apresentada a reavaliação do estatuto fonológico das            

sequências de Obstruinte℘Lateral presente em Veloso (2003, 2006). Já no capítulo 3, são             

apresentados os princípios de boa formação silábica - no subcapítulo 3.1., sintetizam-se            

princípios silábicos, tais como, o Princípio de Sonoridade (subcapítulo 3.1.1.) e a Condição             

de Dissemelhança (3.1.2.). No subcapítulo 3.2., apresentamos a hipótese de um Núcleo vazio             
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subjacente proposta por Mateus & d’Andrade (1998, 2000) e respetivos motivos pelos quais             

essa hipótese deve ser considerada. No capítulo 4 e no desdobramento desse capítulo, são              

apresentadas algumas características dos jogos de linguagem que manipulam a unidade sílaba            

(subcapítulo 4.1.) e, mais concretamente, são descritas as características gerais da “língua dos             

pês” (subcapítulo 4.1.1.), jogo através do qual se pretendeu verificar a manipulação das             

sequências consonânticas marcadas em português.  

Na segunda parte desta dissertação, que corresponde ao estudo empírico,          

descrevemos, na secção 1, o problema que se impõe e as hipóteses colocadas; na secção 2 e,                 

mais concretamente, na subsecção 2.1., apresentam-se aspetos metodológicos, como a          

descrição da população e técnicas de procedimento para a devida aplicação dos testes; na              

subsecção 2.2. apresenta-se pormenorizadamente a constituição do corpus; na subsecção 2.3.,           

o material linguístico em análise e, por fim, na subsecção 2.4. apresentam-se os testes              

experimentais. Na secção 3, temos a descrição e análise pormenorizadas dos resultados. 

Por último, na terceira parte desta dissertação, apresentamos todas as considerações           

finais compreendendo a discussão e análise gerais dos resultados a que o trabalho levado a               

cabo nesta dissertação nos permitiu chegar e algumas pistas daquilo que será necessário fazer              

em investigação futura relativa a este tema.  
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PARTE I  

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Capítulo 1 - A sílaba 

1.1. Tratamento da unidade sílaba 

A linguística divide-se em diversas subdisciplinas, que correspondem a áreas mais           

direcionadas para uma parte do conhecimento e em que são estudadas unidades específicas,             

que os linguistas, dentro de uma orientação e modelo específicos, designam de fonética,             

fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática .  2

Dando especial destaque e tendo em consideração a área de que aqui nos ocupamos -               

a fonologia - esta disciplina, tal como todas as outras, também se subdivide e organiza em                

diferentes níveis, podendo, no entanto, essa subdivisão e hierarquização de níveis variar de             

autor para autor ou de teoria para teoria. Por exemplo, entre esses autores, destacamos a               

organização dos diferentes níveis de análise prosódica de Kiparsky (1981) e Blevins (1995),             

que consideram que os níveis em que se organiza a fonologia de uma língua correspondem,               

de uma forma crescente de análise, ao segmento, para Kiparsky (1981), terminal de sílaba,              

nos termos de Blevins (1995), à sílaba, ao pé métrico, à palavra prosódica e, por último, ao                 

sintagma fonológico. 

Nesta dissertação, ocupamo-nos do estudo da unidade sílaba. A definição desta           

unidade fonológica é relativamente recente e o seu tratamento e princípios que a determinam              

também o são.  

De acordo com Nespor & Vogel (2007), apesar de a sílaba não ser uma noção nova                

em fonologia, é recente a consideração desta unidade linguística pela gramática generativa,            

pois, no início dos anos 70, a principal questão que emergia era se a sílaba devia ser                 

associada a uma teoria da fonologia generativa ou não.  

Pike (1947) apresenta a distinção entre sílaba fonética e sílaba fonológica. A primeira             

tem que ver com fatores meramente relacionados com movimentos expiratórios e a segunda             

tem que ver com o que determina as possíveis sequências e combinações de fonemas numa               

língua.  

Uma das lacunas do The Sound Pattern of English (SPE) de Chomsky & Halle (1968)               

é o facto de a sílaba ser ignorada. Os autores referem-se a um traço silábico explicando que                 

2 Mateus (2010: 53) descreve a gramática com base nesta organização: “Espera-se, portanto, que uma gramática                
apresente as propriedades dos sons e as relações sistemáticas que estabelecem uns com os outros (fonética e                 
fonologia), a formação das palavras (morfologia) e a construção das frases (sintaxe), assim como analise o                
significado tal como ele é estruturado nas línguas (semântica) e, ainda, os aspectos pragmáticos que têm a ver                  
com as circunstâncias em que o discurso é produzido”. 
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um fonema com este traço pode ser o centro (núcleo) de uma sílaba. No entanto, este traço é                  

atribuído apenas a vogais. 

Um defensor forte da relevância da sílaba é Fudge (1969) que salienta a importância              

desta unidade prosódica como domínio de processos fonológicos. Muitos processos atuam ao            

nível da sílaba e são bloqueados ou desencadeados pelas suas fronteiras.  

Mais tarde e, como apontámos anteriormente, outros fonólogos como Kiparsky (1981)           

começam a considerar unidades fonológicas acima do segmento e além da sílaba como, por              

exemplo, o pé métrico, unidades essas que são hoje consideradas fundamentais no domínio             

de questões prosódicas e que detêm um estatuto de relevo no que diz respeito a certas regras                 

que respeitam  e à compreensão de certos processos fonológicos. 3

Selkirk (1982: 337) considera que “the syllable is a linguistically significant unit            

which must have its place in phonological theory”. A autora defende a integração desta              

unidade no conhecimento fonológico e na estrutura prosódica. Selkirk (1984) sugere uma            

hierarquia de sonoridade à qual os segmentos obedecem e que define a posição que estes               

podem ocupar na sílaba. 

Goldsmith (1990) também nos mostra a importância da sílaba com base na evidência             

de que é fundamental enquanto unidade fonológica para se compreender as regularidades e             

restrições que governam a organização linear dos sons nas línguas do mundo.  

Num momento em que se começam a repensar os conceitos clássicos da linguística,             

nomeadamente, os conceitos de origem estruturalista, eles começam a ser transformados e            

começam a considerar-se alguns princípios lógico-formais e metodológico-formais (Pereira,         

Mata & Freitas 1992).  

Hjelmslev destaca-se por ser um estruturalista que começa por atribuir alguma           

importância às questões de estrutura silábica e de fenómenos prosaicos, como afirmam            

Pereira, Mata & Freitas (1992).  

Na Glossemática , o texto é organizado em unidades superiores que podem dividir-se            4

em unidades mais pequenas até se chegar ao segmento. Nesta hierarquia, destaca-se a             

unidade sílaba, que é a unidade em que se distribuem os segmentos e onde são definidas as                 

restrições dessa distribuição.  

3 As regras que se aplicam ao nível da sílaba designam-se de regras fonotáticas.  
4 Teoria da linguagem elaborada por Louis Hjelmslev e Hans Jorgen Uldall que entende que o sistema de uma                   
língua é estruturado em classes e componentes que constituem uma hierarquia e que essas classes e                
componentes de um certo nível, ao se desvincularem, resultam em classes de um nível inferior. 
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De salientar ainda é o facto de se considerar que a estrutura silábica é o que redefine a                  

noção de vogal e de consoante , uma vez que todas as sílabas devem conter um Núcleo                5

obrigatório que é geralmente ocupado por um segmento vocálico.  

Blevins (1995) argumenta que a sílaba se justifica enquanto constituinte fonológico           

pelas razões que já foram sendo apresentadas por outros autores. A autora também considera              

vários fenómenos como o acento ou o tom como propriedades fonológicas que têm que ser               

estudadas ao nível da sílaba e o facto de ainda existirem sistemas de escrita silábicos               

evidencia a importância desta unidade linguística na ótica da autora.  

Com base num levantamento bibliográfico de estudos experimentais fonológicos         

realizado por Freitas (1997) no que concerne a esta unidade linguística, é possível entender              

que a sílaba no PE foi objeto de escasso estudo, especialmente na primeira metade do século                

XX.  

É por esta razão que, no subcapítulo seguinte, iremos apontar alguns aspetos da sílaba              

e alguns argumentos que nos permitem perceber a pertinência do estudo desta unidade             

fonológica. 

 

1.2. Pertinência da unidade sílaba em fonologia 

Como vimos no subcapítulo 1.1., a fonologia generativa do SPE não via a sílaba como               

uma unidade prioritária. É com a fonologia não-linear que a sílaba adquire um estatuto de               

relevo nas descrições fonológicas das línguas do mundo, como o demonstram Selkirk (1982),             

Blevins (1995), Goldsmith (1990), Spencer (1996), Booij (1999) e Roach (2001). 

Alguns autores destacam a natureza intuitiva da sílaba no conhecimento fonológico           

dos falantes, mas também salientam o facto de não haver uma definição aceite por todos os                

teóricos de igual forma (Barbeiro 1986, Barroso 1999, Veloso 2003). 

Neste ponto, destacamos alguns fatores que evidenciam a natureza intuitiva da sílaba            

com base em tudo o que está descrito na literatura e que é apresentado de seguida: 

1) a sílaba corresponde à primeira unidade linguística que, desde cedo, começa a ser             

manipulada por crianças em fase de aquisição da língua materna (Fikkert 1994: 55;             

Freitas 1997: 601; Henriques 2009: 40); 

5 As noções de vogal e consoante não são totalmente categóricas e dependem do autor e modelo em que se                    
inserem, uma vez que, em fonética tradicional, por exemplo, estes dois termos são definidos especialmente em                
função de traços articulatórios, não se considerando o seu comportamento silábico (dado que há línguas que em                 
posição nuclear - posição teoricamente ocupada por vogais - apresentam consoantes líquidas e nasais).  
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2) o facto de qualquer falante nativo da língua ser capaz de estabelecer fronteiras             

silábicas em palavras da língua e apresentar relativa facilidade nessa tarefa (Morais            

1991: 6; Spencer 1996: 38; Barroso 1999: 154; Freitas & Santos 2001: 57, 70, 72, 79,                

Veloso 2003: 84); 

3) a existência de sistemas de escrita silábica e o facto de esses sistemas de escrita serem                

anteriores aos sistemas de escrita alfabéticos (Blevins 1995: 235; Barroso 1999: 154;            

Veloso 2003: 86; 2019: 4);  

4) muitos lapsos de língua verificam-se ao nível da sílaba e isso revela a importância e a                

representação que esta unidade linguística tem no conhecimento fonológico dos          

falantes (Mateus & d’Andrade 2000: 38; Freitas & Santos 2001: 77-78, Veloso 2003:             

84-85); 

5) sistemas de “línguas secretas” que têm como objetivo a manipulação da unidade            

sílaba, nos quais se alteram ou acrescentam segmentos para codificar a comunicação            

como, por exemplo, a “língua dos pês” e a “língua secreta de Alfama” em português               

(Abaurre 1979: 45-47; Mateus & d’Andrade 2000: 38; Botne & Davis 2000: 320;             

Veloso 2003: 85; Araujo & Agostinho 2014) , semelhante ao “jerigonza” do           6

espanhol (Piñeros 1998: 61). Outros tipos de jogos que manipulam a unidade sílaba             

são: o “verlan” do francês, o “vesre” do espanhol argentino, o “zuuja-go” do japonês              

e o “šatrovački” do servo-croata (Stojković 2016).  

 

Com base em todos estes argumentos, iremos, no subcapítulo seguinte, perceber o que             

se começou por ter inicialmente em conta para se identificar e definir esta unidade linguística               

em português.  

 

1.3. A unidade sílaba em português 

Com base no levantamento bibliográfico relativamente à definição desta unidade          

linguística feito por Freitas (1997), salientam-se alguns autores que nos permitiram chegar à             

definição de sílaba que constam da literatura atinente ao PE.  

Oliveira (1536) e Barros (1540), nas primeiras descrições daquilo que poderia           

constituir esta unidade em português, consideram que a presença de uma ‘voz’ ou vogal é               

6 No capítulo 4, será descrita a “língua dos pês” e também se irá verificar a razão pela qual os jogos de                      
linguagem deste tipo são pertinentes para a consideração da sílaba. 
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essencial para a identificação de uma sílaba na língua.  

No entanto, Barros (1540), contrariamente a Fernão d’Oliveira e a autores posteriores,            

não considera a possibilidade de um só som poder constituir uma sílaba. Este autor acrescenta               

informação relativamente à constituição segmental desta unidade linguística, à quantidade          

silábica e ao acento, apontando para uma relação entre a sílaba e outros aspetos prosódicos.  

À semelhança de Oliveira e de Barros, já no século XIX, Barbosa (1822) também vê a                

presença de uma vogal como essencial para termos uma sílaba. Note-se ainda que,             

relativamente à distinção de tipos de sílabas que podemos ter, este autor acrescenta que as               

sílabas podem ser simples ou compostas, remetendo para o número de “vozes” (ou vogais)              

que contêm e complexas ou incomplexas, considerando o número de “consonancias” (ou            

consoantes).  

Outros gramáticos do século XIX, como Lobato (1823), começam a defender a            

possibilidade de uma única vogal poder corresponder a uma sílaba em português. Andrade             

(1845) também adota esta posição. 

Já nas definições de Melo (1818), Braga (1876), Coelho (1891) e Bensabat (1882),             

apesar de parecer haver algum consenso relativamente ao facto de a sílaba corresponder a um               

conjunto de sons que se pronuncia numa só emissão de voz, existe alguma falta de               

consensualidade relativamente a alguns termos que utilizam para se definir aquilo que é             

necessário para termos uma sílaba, como “som”, “voz” e “articulação”. 

Os gramáticos do século XX procuram, mais do que definir os segmentos que podem              

corresponder a sílabas ou não, estabelecer as fronteiras que delimitam esta unidade linguística             

dentro das palavras.  

Azevedo (1901), Cortesão (1907), Silva (1907), Nunes (1956) e Cunha & Cintra            

(1984), estes últimos repescando a definição de Cunha (1969), consideram que sílaba é o que               

se produz numa só emissão de voz, expiração ou tempo. 

Nas gramáticas de Ali (1921) e de Mateus, Brito, Duarte & Faria (1983/89) o conceito               

de sílaba e a própria unidade sílaba não são estudados. Só na edição de 2003 desta última                 

gramática é que podemos encontrar a definição desta unidade e também a identificação de              

cada um dos constituintes silábicos e respetivas regras em torno das quais eles se organizam.  

A partir destes primeiros conceitos de sílaba e de tudo aquilo que girava em torno do                

estudo desta unidade linguística, aquilo de que nos ocuparemos essencialmente e o que             

corresponde ao principal foco deste trabalho prende-se justamente com a constituição           
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silábica, que iremos passar a apresentar no subcapítulo 1.4.  

 

1.4. Constituição da sílaba em português  

De acordo com diversas propostas, podemos encontrar diferentes definições de sílaba.           

No entanto, o entendimento desta unidade linguística que nos parece mais eficaz é aquele              

seguido pelos modelos não-lineares, que entendem a sílaba como uma unidade fonológica            

com uma estrutura interna e cujos constituintes se organizam de forma hierárquica.  

A sílaba é então uma unidade fonológica composta por quatro constituintes silábicos,            

que se distribuem binariamente por diferentes níveis - o Ataque (A) e a Rima (R), que são                 

constituintes imediatos da sílaba e o Núcleo (Nu) e a Coda (Cd) que são constituintes               

imediatos da Rima. Estes constituintes respeitam certos princípios e organizam-se de acordo            

com determinadas regras. O modelo que será adotado nesta dissertação será o modelo             

‘Ataque-Rima’ (Selkirk 1984) de uma teoria da sílaba integrada numa Gramática de            

Princípios e Parâmetros, no qual a sílaba é organizada hierarquicamente em constituintes            

binários . Este modelo é adotado em Mateus (1994: 289), que define a sílaba como “um               7

objeto multidimensional, com uma organização hierárquica interna em que o Ataque (A) e a              

Rima (R) constituem uma estrutura ramificada binária” (itálicos da autora). 

Numa sílaba, o Ataque, como iremos ver mais adiante, é um constituinte de             

preenchimento facultativo que corresponde à(s) consoante(s) à esquerda da vogal da sílaba.  

A Rima, por sua vez, também se divide em dois constituintes, sendo eles o Núcleo e a                 

Coda, correspondendo o Núcleo ao constituinte de preenchimento obrigatório, que          

geralmente é uma vogal ou um ditongo, e a Coda a um constituinte de preenchimento               

opcional e que compreende, de um modo geral, a consoante à direita da vogal da sílaba.  

Na Figura 1, temos o esquema silábico que é apresentado em Selkirk (1984) e adotado               

por Clements (1990), Mateus (1994), Blevins (1995) e Bisol (1999): 

 

 

 

 

7 Diferentes modelos têm sido elaborados por diferentes fonólogos com o objetivo de explicar a estrutura interna                 
da sílaba. O modelo que nos parece colher maior adesão por parte dos fonólogos do português é o modelo de                    
Selkirk (1984) e é com base nesse modelo que será desenvolvida toda esta dissertação.  
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Figura 1. Estrutura interna da sílaba (Selkirk 1984) presente em Ribeiro (2019: 58). 
 

 

 

 

 

 

 

Nos subcapítulos seguintes, são descritos e analisados minuciosamente cada um dos           

constituintes silábicos.  

 

1.4.1. Ataque 

O Ataque é o constituinte silábico que é de preenchimento facultativo em português,             

partilhando essa característica com o constituinte Coda. No entanto, é preferível o            

preenchimento do Ataque do que o de Coda, de acordo com a Teoria de Princípios e                

Parâmetros.  

Este constituinte corresponde à(s) consoante(s) à esquerda da vogal (Mateus &           

d’Andrade 2000; Freitas & Santos 2001; Mateus, Frota & Vigário 2003) e pode ser:  

- não ramificado, quando se encontra associado apenas a uma posição do esqueleto,            

podendo ser simples, estando associado apenas a um segmento (exs. tudo e golo) ou              

vazio, por não estar associado a material segmental (exs.: Øo.vo, Øà); 

- ramificado, quando se encontra associado a duas posições do esqueleto, ou seja,            

quando é preenchido por dois segmentos que, em PE, devem ser preferencialmente            

Oclusiva℘Vibrante ou Oclusiva℘Lateral (exs.: prato e bloco). 

 

Nos subcapítulos 1.4.1.1. e 1.4.1.2. serão apresentados e descritos em pormenor os            

Ataques não ramificados e os Ataques ramificados que podem figurar em português,            

respetivamente.  

 

1.4.1.1. Ataque simples ou não ramificado 

Este é o Ataque mais natural em português e nas línguas do mundo, uma vez que o                 

formato silábico universal que todas as línguas compreendem é CV (Blevins 1995).  
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Em início absoluto de palavra, o Ataque em português pode ser preenchido por             

qualquer uma das seguintes consoantes, com a exceção de [ɾ], apesar de também serem              

raríssimas as palavras iniciadas por [ʎ] e [ɲ] em português (exs.: [ʎ]ano e [ɲ]anha) (Freitas               

1997, Mateus et al. 2003):  

 

NASAIS 

[n]ata 

[m]ão 

 

VIBRANTE 

[r]io 

 

LATERAL 

[l]ama 

OCLUSIVAS 

[p]ala 

[b]om 

[k]aça 

[g]ato 

[t]ela 

[d]edo 

 

 

FRICATIVAS 

[f]ala 

[v]ela 

[s]om 

[z]elo 

[ʃ]ão 

[ʒ]á 

 

Em posição medial de palavra, todos os segmentos consonânticos podem ocorrer em            

Ataque de sílaba (Mateus & d’Andrade 2000, Freitas & Santos 2001, Mateus et al. 2003): 

 

OCLUSIVAS 

ca[p]a 

am[b]os 

aba[k]ate 

An[g]ola 

par[t]e 

on[d]e 

 

FRICATIVAS 

per[f]eito 

fi[v]ela 

can[s]ado 

coi[z]a 

ma[ʃ]ado 

fu[ʒ]ir 

VIBRANTES 

ma[ɾ]é 

te[R]a 

LATERAIS 

ve[l]oz 

co[ʎ]eita 

 

NASAIS 

ce[n]a 

tur[m]a 

vi[ɲ]o 
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1.4.1.2. Ataque complexo ou ramificado 

Em português, existem Ataques complexos ou ramificados, uma vez que é possível            

associar duas consoantes à mesma sílaba, ocupando estas a posição à esquerda da vogal da               

sílaba. No entanto, esta língua tem em comum com outras línguas o facto de não aceitar todos                 

os grupos consonânticos como Ataque ramificado (Mateus & d’Andrade 2000, Mateus et al.             

2003: 1039-1044) .  8

O tipo de Ataque ramificado mais natural na língua é constituído por            

Obstruinte℘Líquida e, por essa razão, são vistos como grupos consonânticos não marcados,            9

próprios, autênticos ou naturais. No entanto, são muito mais frequentes na língua os grupos              

constituídos por Oclusiva℘Vibrante do que por Oclusiva℘Lateral, como é possível verificar           

em (1) e (2): 

 

(1) Oclusiva℘Vibrante  10

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 40)  

[pɾ] prato 

[bɾ] branco 

[tɾ] trapo 

[dɾ] droga 

[kɾ] cravo 

[gɾ] graça  

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 40)  

[pɾ] comprar 

[bɾ] abraço 

[tɾ] retrato 

[dɾ] síndroma 

[kɾ] acre 

8 Vigário & Falé (1994: 475) referem que a C1 de um Ataque ramificado pode ter qualquer ponto de articulação,                    
enquanto que a C2 pode possuir apenas os traços [+coronal] e [+anterior].  
9 Nestes encontros consonânticos, é relevante destacar as consoantes oclusivas [p], [t], [k], [b], [d] e [g] e as                  
consoantes fricativas [f] e [v], que correspondem às consoantes obstruintes. As consoantes líquidas que entram               
na constituição dos Ataques complexos em português são as consoantes lateral ([l]) e vibrante simples ([ɾ]).  
10 De acordo com Mateus (1994b), o grupo consonântico mais frequente em PE é constituído por                
Oclusiva℘Vibrante. Vigário & Falé (1994) especificam que essa sequência é mais frequentemente composta por              
/pr/ em PE.  
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[gɾ] regra 

 

Figura 2. Esquema silábico relativo à sílaba pra de prato.  

 

 

(2) Oclusiva℘Lateral  11

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 40)  

[pl] plano 

[bl] bloco 

*[tl] 

*[dl] 

[kl] claro 

[gl] glande  

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 40)  

[pl] repleto 

[bl] ablução 

[tl] atleta 

*[dl] 

[kl] recluso 

[gl] aglomerar 

 

11 Apesar de as sequências de Obstruinte℘Lateral serem tradicionalmente consideradas Ataques ramificados            
aceitáveis na fonologia do português, como vimos anteriormente, há algumas evidências que nos levam a crer                
que devem ser olhadas com alguma atenção extra e de maneira diferente das sequências de Obstruinte℘Vibrante,                
tais como: 

- número reduzido de palavras com sequências compostas por Oclusiva℘Lateral, tanto em posição inicial             
de palavra como em posição medial, e praticamente inexistência de Fricativa℘Lateral em ambas as              
posições da palavra; 

- argumentos apresentados por Veloso (2003, 2006) que irão ser expostos no subcapítulo 2.1.3.  
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Figura 3. Esquema silábico relativo à sílaba pla de plano.  

 

 

Estes encontros consonânticos podem constituir Ataques ramificados na língua         

porque se encontram em conformidade com dois princípios fundamentais de boa formação            

silábica, o Princípio de Sonoridade e a Condição de Dissemelhança . 12

No entanto, um Ataque ramificado constituído por Fricativa℘Líquida (tanto a lateral,           

como a vibrante) deveria ser natural na língua à luz destes princípios, mas não é isso que se                  

verifica, de acordo com o que se pode observar em Mateus & d’Andrade (2000), presente nos                

exemplos (3) e (4):  

 

(3) Fricativa℘Vibrante  

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 41)  

[fɾ] frio 

*[vɾ]  13

(*[sɾ], *[zɾ], *[ʃɾ], *[ʒɾ])  14

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 41)  

[fɾ] refrescar 

[vɾ] palavra 

(*[sɾ], *[zɾ], *[ʃɾ], *[ʒɾ])  15

 

12 A definição destes princípios silábicos será apresentada nos subcapítulos 3.1.1 e 3.1.2, respetivamente. 
13 Mateus & d’Andrade (2000) destacam casos excecionais com este grupo consonântico em posição inicial de                
palavra como em vrancelhas.  
14 Em Mateus & d’Andrade (2000: 41), não há qualquer referência a palavras com estes encontros consonânticos                 
nem em posição inicial nem em posição medial de palavra. Subentende-se, por isso, a inexistência destes                
encontros consonânticos nesta posição, mas, no caso de existirem, é possível que sejam também casos               
muitíssimo excecionais.  
15 cf. Nota 14. 
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Figura 4. Esquema silábico relativo à sílaba fri de frio.  

 

 

(4) Fricativa℘Lateral 

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 41)  

[fl] flor 

(*[vl], *[sl], *[zl], *[ʃl], *[ʒl])  16

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 41)  

[fl] aflorar 

(*[vl], *[sl], *[zl], *[ʃl], *[ʒl])  17

 

Figura 5. Esquema silábico relativo à sílaba da palavra flor. 

 

 

Para além dos grupos consonânticos que são aceites em Ataques ramificados em PE             

por respeitarem princípios de boa formação silábica, há outras sequências consonânticas           

(adiante, sequências CC) que podem aparecer em início de sílaba ao nível fonético do PE,               

sendo considerados grupos consonânticos próprios a esse nível, mas não ao nível fonológico,             

16 cf. Nota 14.  
17 cf. Nota 14.  
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pelo facto de não respeitarem aqueles princípios silábicos da língua, sendo, por isso,             

considerados grupos consonânticos impróprios. 

Esses grupos consonânticos são constituídos por Obstruinte℘Obstruinte (cf. (5), (6) e           

(8)), Obstruinte℘Nasal (cf. (7)) e Nasal℘Nasal (cf. (9)) e podem ser encontrados nos seguintes              

exemplos: 

 

(5) Oclusiva℘Oclusiva 

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42)  

[pt] ptério 

[bd] bdélio 

[kt] ctenóforo 

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42)  

[pt] captar 

[bt] obter 

[bd] abdómen 

[dk] adquirir 

[kt] pacto 

 

(6) Oclusiva℘Fricativa 

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42)  

[ps] psicologia  18

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42)  

[bs] absurdo 

[bv] óbvio 

[bʒ] abjurar 

[tz] quartzo 

[dv] advertir 

18 Em Mateus & d’Andrade (2000: 42), [ps] é o único grupo consonântico constituído por Oclusiva℘Fricativa                
indicado em posição inicial de palavra. Isto não exclui a existência de outras sequências desta natureza em início                  
absoluto de palavra.  
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[ks] axioma 

 

(7) Oclusiva℘Nasal 

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42)  

[pn] pneu 

[tm] tmese 

[gn] gnomo 

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 42-43)  

[pn] apneia 

[bn] obnóxio 

[tm] ritmo 

[tn] étnico 

[dm] admirar  

[dn] adnominal 

[gm] estigma 

[gn] diagnose 

 

(8) Fricativa℘Oclusiva 

a. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 43)  

[ft] afta 

 

(9) Nasal℘Nasal  

a. Em posição inicial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 43)  

[mn] mnemónica 

 

b. Em posição medial de palavra (Mateus & d’Andrade 2000: 43)  

[mn] amnésia 
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Figura 6. Esquemas silábicos relativos às possibilidades de silabificação da palavra amnésia . 19

 

 

19 Apresentamos apenas o exemplo da palavra amnésia para representar as três hipóteses de silabificação que se                 
impõem quando estamos perante grupos consonânticos problemáticos da língua, que são também as hipóteses              
consideradas no nosso pequeno estudo anterior (Ribeiro 2019). É importante salientar que todas estas hipóteses               
são violadoras de princípios de boa formação silábica. Em (a) temos a sequência consonântica /mn/ em                
Coda-Ataque, em (b) temos em Ataque ramificado e em (c) temos C1 a ocupar a posição de Ataque simples de                    
uma sílaba sem Núcleo preenchido. 

Note-se que não associamos cada uma das sílabas (σ) a um constituinte superior - a palavra prosódica - em                   
nenhum dos exemplos, porque pretendemos destacar apenas as sílabas em que se encontram as sequências               
problemáticas.  
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Mateus & d’Andrade (2000) e Mateus et al. (2003) apresentam ainda alguns            

exemplos de encontros consonânticos que surgem ao nível fonético num registo informal em             

PE. Estes encontros consonânticos “advêm da queda sistemática de vogais átonas”, como            

afirma Leite (1997: 157), e que se podem verificar em (10). Além disso, esta particularidade               

faz com que o português, especialmente a sua variante europeia, apresente grupos            

consonânticos demasiadamente extensos, como também nos diz o mesmo autor e como            

podemos observar em (11):  

 

(10) Encontros consonânticos fonéticos em PE (Mateus & d’Andrade 2000: 43)  

1. espaço [ʃpásu] 

esbirro [ʒbíRu] 

2. pequeno [pkénu] 

depender [dpẽ́ deɾ] 

3. soterrar [sutRáɾ] 

sossegar [susgáɾ] 

 

(11) Encontros consonânticos fonéticos extensos em PE (com mais de duas consoantes) (Mateus et al.               

2003: 1043) 
telefone [tlfón]  

merecer [mɾséɾ]  

depenicar [dpnikáɾ]  

rememorar [ʀmmuɾáɾ]  
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despegar [dʃpgáɾ]  

despregar [dʃpɾgáɾ]  

desprestigiar [dʃpɾʃtiʒiáɾ]  

 

Dito isto, é sobre o constituinte silábico Ataque, mais concretamente sobre o Ataque             

ramificado, que irá incidir o nosso trabalho, pelo facto de em português existirem sequências              

de consoantes que são consideradas impróprias, excecionais, problemáticas ou marcadas          20

pela literatura, pelo facto de os falantes nativos não saberem a que constituinte silábico              

associá-las e por não serem tratadas da mesma forma que os Ataques ramificados aceites no               21

PE.  

 

1.4.2. Rima 

Ao mesmo nível do Ataque, temos, como foi dito na secção 1.4., o constituinte              

silábico Rima, que se encontra à direita do Ataque, e é um constituinte silábico que ramifica                

em Núcleo e em Coda (Freitas 1997; Freitas & Santos 2001; Mateus et al. 2003).  

O Núcleo é o constituinte que deve ser obrigatoriamente preenchido e que pode             

ramificar ou não, enquanto que a Coda não é de preenchimento obrigatório e é, geralmente,               

não ramificada ou simples.  

A Rima pode ser:  

- ramificada, quando temos Núcleo não ramificado e Coda associada apenas a uma            

consoante fricativa ou a uma consoante líquida (exs.: pasta, corte, malta) ou Núcleo             

ramificado e Coda silábica associada à consoante fricativa /S/ (exs.: claustro, pais); 

- não ramificada, quando temos Núcleo não ramificado (exs.: novela, tu) ou Núcleo            

ramificado (exs.: caixa, pão). 

Nas subsecções 1.4.2.1. e 1.4.2.2. são apresentados em pormenor os constituintes           

silábicos Núcleo e Coda, respetivamente.  

 

20 Nesta dissertação, vamos oscilando entre os termos “marcadas”, “impróprias”, “excecionais” e            
“problemáticas”. A ideia de estruturas marcadas pode ter como base a definição de Lacy (2006) que afirma                 
haver uma tendência para as línguas preferirem estruturas ou sons particulares, sendo que as estruturas evitadas                
são consideradas “marcadas”. Pelo contrário, as estruturas mais naturais e que respeitam as regras e princípios                
das línguas são consideradas “não marcadas”. 
21 Câmara (1970) também aponta outras dificuldades relacionadas com a divisão silábica como, por exemplo, a                
sequência de dois segmentos vocálicos, que poderá ser interpretada como «hiato» ou «ditongo». 
 

43 



 

1.4.2.1. Núcleo 

O Núcleo é o constituinte silábico em que se encontra a vogal ou o ditongo da sílaba.                 

O Núcleo pode estar associado a uma posição de esqueleto e apenas a um segmento,               

obrigatoriamente um segmento [+silábico] , correspondendo a um Núcleo simples (ex.: pá)           22

ou pode estar ainda associado a duas posições de esqueleto, sendo preenchido por dois              

segmentos, geralmente uma vogal seguida de uma semivogal, correspondendo a um Núcleo            

ramificado (ex.: pai) (Freitas 1997).  

O Núcleo é o pico da sílaba, ou seja, é o ponto mais alto de sonoridade da sílaba, de                   23

acordo com Selkirk (1982/84), Harris (1983), Clements (1990), Vigário & Falé (1994),            

Mateus & d’Andrade (1998, 2000). 

 

1.4.2.2. Coda 

Ao mesmo nível do Núcleo, temos a Coda, um constituinte silábico que não é de               

preenchimento obrigatório e que corresponde à consoante  à direita da vogal. 24

De acordo com as descrições fonológicas da língua, são muito restritos os segmentos             

que podem ocorrer em posição de Coda em português (Mateus 1994: 292; Mateus &              

d’Andrade 1998: 21-23; 2000: 11-12, 52-54; Mateus et al. 2003: 1046-1047). Os únicos             

segmentos que podem ocorrer em posição de Coda são a vibrante simples [ɾ], a lateral               

velarizada [ɫ], e a fricativa /S/, nos seus formatos palatal surdo [ʃ] e palatal sonoro [ʒ] (exs.:                 

mar, mal, mas e vesgo) . 25

Como foi dito anteriormente, a Coda é, geralmente, preenchida apenas por um            

segmento, ou seja, é não ramificada ou simples nas palavras em que figura em português. No                

entanto, há casos muito raros na língua em que a Coda ramifica, sendo que este constituinte é                 

ocupado sempre pela mesma sequência de consoantes (seguindo o formato C/ʃ/), como em             

solstício e perspetiva .  26

22 Em português, esse segmento corresponde a uma vogal, uma vez que é este o único segmento que pode                   
constituir um núcleo silábico. 
23 O conceito de sonoridade será abordado no subcapítulo 3.1.1. desta dissertação. 
24 Utilizamos o singular, porque é muito excecionalmente constituída por mais do que uma consoante em                
português. 
25 Fernandes (2000: 44), ao referir-se às sequências CC problemáticas em posição medial de palavra, afirma que                 
“(...) as sílabas podem terminar noutra consoante, não-final, pela necessidade de “arrumar” convencionalmente             
estas sequências”, associando C1 dessas sequências à Coda de uma sílaba e C2 ao Ataque da sílaba seguinte.  
26 Contudo, Mateus (1994b) considera que estes grupos correspondem a falsas Codas, uma vez que se realizam                 
com [i] epentético no português do Brasil (adiante, PB), como ‘so-lis-tí-ci-o’. Também para estes casos               
considera que existe um Núcleo vazio entre as duas consoantes, como iremos observar no subcapítulo 3.2.  
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Desta forma, tendo em consideração todos os constituintes silábicos e todos os            

segmentos que os podem ocupar, no subcapítulo 1.4.3., fazemos uma síntese da tipologia             

silábica do inglês e do português, ou seja, de todos os tipos de sílabas que podem existir                 

nestas línguas e, mais concretamente, em PE. 

 

1.4.3. Padrões silábicos  

É certo que, com base nos princípios de boa formação silábica, as sílabas das línguas               

do mundo seguem todas mais ou menos o mesmo paradigma.  

Blevins (1995: 217) propõe que todas as línguas do mundo aceitem os seguintes             

formatos silábicos: V, CV, CVC, VC, CCV, CCVC, CVCC, VCC, CCVCC e CVCCC.  

Considerando tudo o que foi dito no subcapítulo 1.4. e no desdobramento desse             

subcapítulo a propósito da estrutura silábica do português e dos segmentos que podem ocupar              

todos os constituintes silábicos nesta língua, respeitando os princípios pelos quais as sílabas             

de todas as línguas do mundo se regem, há um paradigma silábico mais ou menos aceite                

consensualmente pelos fonólogos do português.  

Os formatos silábicos que existem em português, correspondem à lista que a seguir se              

apresenta, da autoria de Barbosa (1983) e presente em Freitas (1997: 96), sendo eles: V, VC,                

VCC , CV, CVC, CVCC, CVCCC, CCV, CCVC, CCVCC, CCVCCC. Mateus & d’Andrade            27

(2000: 20-23), por exemplo, consideram apenas os seguintes: V, CV, CCV, VC , CVC e              28

CCVC. 

Seguem-se todos estes formatos e respetivos exemplos em baixo:  
 
 

Figura 7. Tipologia silábica em Barbosa (1983) presente em Freitas (1997: 96). 
1. V (‘a-mar’) 
2. VC (‘úl-ti-mo’) 
3. VCC (‘eis’)  29

4. CV (‘má’) 
5. CVC (‘mal’) 
6. CVCC (‘pais’) 
7. CVCCC (‘mãos’ /‘mawNs/) 

27 V corresponde a vogal, C a consoante e as semivogais ou glides também são notadas com C nesta tipologia                    
que se encontra em Freitas (1997).  
28 Nesta tipologia, C corresponde apenas a consoante e, por essa razão, não são incluídos alguns dos formatos                  
considerados por Barbosa (1983) presentes em Freitas (1997).  
29 Collischonn (1999) e Câmara (1970), por exemplo, consideram o formato VCC para a primeira sílaba de                 
instante, pelo facto de a vogal nasal ser fechada por uma consoante nasal. A consideração da consoante nasal em                   
posição de Coda varia de acordo com o autor.  
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8. CCV (‘qua-tro’, ‘hi-pno-se’) 
9. CCVC (‘qual’, ‘lu-crar’) 
10. CCVCC (‘quais’, ‘con-trais’) 
11. CCVCCC (‘pa-trões’ /pa-‘trojNs/) 

 

Tendo em conta a descrição dos constituintes silábicos apresentada no subcapítulo           

1.4. e os esquemas silábicos que existem em português, presentes neste subcapítulo, podemos             

entender que palavras com sequências CC problemáticas como amnésia e afta, por exemplo,             

não se encontram descritas na literatura anterior, por violarem princípios de boa formação             

silábica, nem se encaixam em nenhum dos padrões silábicos que existem na língua. 

Por esta razão, no capítulo seguinte, iremos seguir as orientações teóricas que se             

encontram em Veloso (2003, 2006) relativas a encontros consonânticos naturais ou           

tautossilábicos na língua e a encontros consonânticos marcados ou heterossilábicos em           

português.  

 

Capítulo 2 - Grupos consonânticos 

2.1. Grupos consonânticos tautossilábicos vs. grupos consonânticos       

heterossilábicos 

Recuperando todos os grupos consonânticos que podem ocorrer em Ataque          

ramificado no subcapítulo 1.4.1.2., concernente aos Ataques ramificados ou complexos de           

sílaba em português, neste ponto introduzimos e definimos as noções de grupos            

consonânticos tautossilábicos (grupos de consoantes que podem corresponder a Ataque          

ramificado em português) e de grupos consonânticos heterossilábicos (grupos de consoantes           

que não podem corresponder a Ataque ramificado em português), de acordo com as             

descrições presentes em autores como Câmara (1970), Vigário & Falé (1994), Freitas (1997)             

e Mateus & d’Andrade (1998, 2000), repescados e sistematizados por Veloso (2003:            

113-121).  

 

2.1.1. Grupos consonânticos tautossilábicos 

Os grupos consonânticos tautossilábicos, ou aqueles que designámos como não          

marcados, próprios, autênticos ou naturais, são aquelas sequências CC cujas combinações           

segmentais correspondem a Obstruinte℘Líquida, como vimos na descrição dos Ataques          
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ramificados de sílaba em português no subcapítulo 1.4.1.2., pois respeitam princípios de boa             

formação silábica.  

São considerados tautossilábicos pela sua frequência na língua, porque de acordo com            

Barbosa (1994: 149), Câmara (1970: 56), Vigário & Falé (1994) e Freitas (1997: 167), as               

sequências de consoantes com esses segmentos predominam na língua, contrariamente a           

outro tipo de sequências .  30

Nestas sequências de consoantes não há indícios de epêntese entre elas (Mateus et al.              

2003: 1043) e as divisões silábicas espontâneas vão ao encontro daquilo que é descrito para a                

fonologia do português, não apresentando muitas dificuldades ou divergências entre os           

falantes. 

Relativamente à origem histórica destas sequências, elas são recorrentes no grego           

antigo e no latim (Câmara 1970: 56). No entanto, quando não eram observadas nos vocábulos               

destas línguas é porque passaram, em português, a constituir um encontro consonântico            

natural pela queda de vogais mediais ou por outros fenómenos fonológicos . 31

Estes encontros consonânticos encontram-se presentes nas primeiras produções de         

crianças, depois de serem adquiridos os Ataques não-ramificados, mas são adquiridos após as             

estratégias de reconstrução observadas por Freitas (1997: 174), que correspondem a:  

- apagamento de C2;  

- apagamento de C1 e manutenção de C2;  

- apagamento de toda a sequência, fazendo corresponder-lhe um Ataque vazio;  

- substituição da líquida por uma semivogal;  

- epêntese de uma vogal (normalmente um [i], mas também um [e]).  

 

Por último, seguindo a lista de aspetos apresentada por Veloso (2003) para distinguir             

os grupos consonânticos tautossilábicos dos grupos consonânticos heterossilábicos, no 1.º          

preceito da Base XX do presente Acordo Ortográfico (adiante, AO) da língua portuguesa ,             32

30 cf. exemplos no subcapítulo 4.1.1. 
31 cf. a palavra latina umerus > port. ombro em que a vogal [ɛ] desaparece resultando numa labialização,                  
fazendo surgir o grupo consonântico /br/, aceitável na fonologia do português, mas que não provém diretamente                
do latim. 
32 Documento oficial publicado no Diário da República, n.o 193, I Série-A, aprovado para ratificação, pela                
Resolução da Assembleia da República n.o 26/91, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.o                
43/91, ambos de 23 de agosto de 1991, pp. 4370-4388, com alterações posteriores publicadas no Diário da                 
República, n.o 256, I Série-A, aprovadas pela Rectificação n.o 19/91, de 7 de novembro, p. 5684. 
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que não se afasta muito daquilo que estava previsto no AO de 1945 , as regras de                33

translineação destas sequências devem respeitar os princípios de divisão silábica e, por isso,             

estas sequências não devem ser translineáveis (ou separadas por duas sílabas distintas)            

quando se encontram em final de linha. Este tipo de sequências são referidas como “perfeitos               

grupos”  tanto na convenção ortográfica de 1945 como na de 1990.  34

 

2.1.2. Grupos consonânticos heterossilábicos 

Por outro lado, os grupos consonânticos heterossilábicos, ou aqueles que designámos           

anteriormente como marcados ou problemáticos, correspondem àquelas sequências CC cujas          

combinações segmentais correspondem a Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e       

Nasal℘Nasal, como vimos antes, pois não podem ocorrer em início de sílaba, ou seja, em               

Ataque ramificado, porque infringem princípios de boa formação silábica.  

Quanto à sua frequência na língua, estas sequências são mais raras do que as              

sequências de consoantes que podemos encontrar em grupos consonânticos tautossilábicos          

por causa da sua origem histórica, como veremos mais adiante.  

A estratégia de inserção de uma vogal epentética ou, neste caso concreto,            

interconsonântica, entre estas sequências CC é muito frequente, como apontam Câmara           

(1970), Vigário & Falé (1994) e Mateus & d’Andrade (1998, 2000). Essa estratégia             

corresponde a uma tentativa de regularizar uma sequência de sons que não são admitidos              

numa determinada língua , fazendo com que sejam preenchidos foneticamente Núcleos          35

33 Decreto n° 35:228, publicado no Diário do Governo, Ia Série, n° 273, de 8 de dezembro de 1945. Alterado                    
pelo Decreto-Lei n.º 32/73, de 6 de fevereiro de 1946.  
34 “1.º São indivisíveis no interior de palavra, tal como inicialmente, e formam, portanto, sílaba para a frente as                   
sucessões de duas consoantes que constituem perfeitos grupos, ou seja (com exceção apenas de vários               
compostos cujos prefixos terminam em b ou d: ab- legação, ad- ligar, sub- lunar, etc., em vez de a- blegação,                    
a- dligar, su- blunar, etc.) aquelas sucessões em que a primeira consoante é uma labial, uma velar, uma dental                   
ou uma labiodental e a segunda um l ou um r: a- blução, cele- brar, du- plicação, re- primir, a- clamar, de-                      
creto, de- glutição, re- grado; a- tlético, cáte- dra, períme- tro; a- fluir, a- fricano, ne- vrose” (Porto Editora                   
1990: 21). 
35 “The phonology of each language comprehends a set of “phonotactic constraints” that rule out which                
consonant combinations are allowed or disallowed within a syllable. If a given sound sequence which is a                 
candidate for becoming a word in a specific language (e.g., a lexical borrowing) does contain any sound                 
combination which is not in accordance with such phonotactic constraints, it is very often subject to a                 
“regularization procedure” […] the vowel which is inserted to accomplish such regularization instances is called               
then “epenthetic”” (Veloso 2010: 195). 

48 



 

vazios . No entanto, isso trata-se de uma solução artificial para que estes encontros             36

consonânticos estranhos à fonologia do português adquiram a estrutura silábica básica CV . 37

Apoiando-nos ainda no atual AO do português, o 2.º preceito da Base XX determina              

que estas sequências devem ser translineáveis (ou divididas por duas sílabas, correspondendo            

C1 à Coda de uma sílaba e C2 ao Ataque da sílaba seguinte), ou seja, devem ser separadas                  

quando se encontram em fim de linha se se encontrarem no interior da palavra e são                38

entendidas como “sucessões de duas consoantes que não constituem propriamente grupos” .           39

No entanto, se estas sequências se encontrarem em início absoluto de palavra, de acordo com               

Gonçalves (1947), elas não devem ser divididas .  40

Estes encontros consonânticos estão praticamente ausentes nas primeiras produções         

de crianças observadas por Freitas (1997), muito pelo facto de apenas figurarem em léxico              

muito específico e não dominado por crianças, e isso não permite tirar muitas conclusões              

relativamente ao seu processo de aquisição.  

A divisão silábica destas sequências diverge de falante para falante e não vai ao              

encontro daquilo que é descrito para a fonologia do português, ou seja, a representação destes               

grupos com Núcleos não preenchidos (Mateus & d’Andrade 1998, 2000).  

Muitos destes aspetos se devem ao facto de as palavras que contêm estas sequências              

terem tido uma origem tardia e terem entrado por via culta através de empréstimos do latim                

36 Em japonês, também é inserida uma vogal epentética para eliminar, no caso dessa língua, Codas que não são                   
permitidas em empréstimos provenientes do inglês (exs.: ‘fight’ > faito; ‘festival’ > ‘fesɯtibarɯ’ (Hall 2001:               
1589)).  
37 Outras estratégias de compatibilização destas estruturas com o conhecimento fonológico do português, no              
qual a epêntese passou a ser a mais produtiva, adotadas pelos falantes foram, diacronicamente, a               
semivocalização de C2, que passa a integrar um Núcleo ramificado (exs.: lat. noctem > port. noite), o                 
apagamento de C1 (lat. optimum > port. ó(p)timo ) e a redução a um único elemento consonântico (lat. agnum >                   
port. anho), como referido por Vigário & Falé (1994: 476-477).  
38 “2.º São divisíveis no interior da palavra as sucessões de duas consoantes que não constituem propriamente                 
grupos e igualmente as sucessões de m ou n, com valor de nasalidade, e uma consoante: ab- dicar, Ed- gardo,                    
op- tar, sub- por, ab- soluto, ad- jetivo, af- ta, bet- samita, íp- silon, ob- viar, des- cer, dis- ciplina, flores- cer,                      
nas- cer, res- cisão; ac- ne, ad- mirável, Daf- ne, diafrag- ma, drac- ma, ét- nico, rit- mo, sub- meter, am-                     
nésico, interam- nense; bir- reme, cor- roer, pror- rogar, as- segurar, bis- secular, sos- segar, bissex- to,                 
contex- to, ex- citar, atroz- mente, capaz- mente; infeliz- mente; am- bição, desen- ganar, en- xame, man- chu,                  
Mân- lio , etc.” (Porto Editora 1990: 21). 
39 “A segunda consoante se combina com a vogal seguinte, iniciando essa sílaba, enquanto a primeira (não final)                  
fica, por convenção, a terminar a sílaba anterior, tudo se passando como se se apoiasse num e mudo não                   
grafado”, segundo as palavras de Fernandes (2000: 44) relativamente às sequências CC problemáticas em              
posição medial de palavra. 
40 Também Fernandes (2000: 44) afirma: “Em início de palavra estas consoantes não cindem, pois a primeira                 
ficaria a formar sílaba sem vogal, o que é vedado no nosso sistema silábico”. 
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clássico e do grego antigo (Câmara 1970), para prover o léxico do português em domínios               

muito específicos (técnicos e científicos). 

Faremos no Quadro 1, uma sistematização das propostas para sequências CC           

marcadas presentes na literatura:  

 

Quadro 1. Sistematização das propostas para sequências CC marcadas presentes na literatura. 

Possibilidades de silabificação Consequências 

/CCv./  O Princípio de Sonoridade e a Condição de Dissemelhança são          
violados. 

/vC.C/  Princípio de Sonoridade e Condição de Dissemelhança são        
respeitados, mas é violada a convenção que determina que as          
Codas sejam preenchidas por consoantes diferentes de /r/, /S/ ou          
/l/.  

/C∅.C/  Princípio de Sonoridade e Condição de Dissemelhança são        
respeitados, mas é violada a convenção de preenchimento        
obrigatório de Núcleo.  

/C(e).C/  Princípio de Sonoridade e Condição de Dissemelhança são        
respeitados, mas é inserida uma vogal epentética.  

 

2.1.3. Reavaliação do estatuto das sequências de Obstruinte℘Lateral (Veloso 2006) 

Temos até agora incluído as sequências de Obstruinte℘Lateral nas sequências naturais           

e tautossilábicas em português, uma vez que as descrições da fonologia da língua as integram               

nesses “grupos próprios” por serem relativamente comuns e por apresentarem muito menos            

dificuldades de silabificação do que aqueles grupos que são designados como “impróprios”            

por serem estranhos e muito menos comuns em português.  

No entanto, fazendo uma breve revisão bibliográfica da forma como têm sido mais             

recentemente estudadas e entendidas as sequências de Obstruinte℘Lateral, podemos verificar          

que o conhecimento fonológico de alguns falantes nativos do português não integra estas             

sequências no inventário dos formatos silábicos admitidos pela língua da mesma forma que             

integra as sequências de Obstruinte℘Vibrante (Veloso 2003, 2006). Por essa razão, este autor             

defende que estes dois tipos de sequências consonânticas podem deter diferentes estatutos            

silábicos na fonologia do português.  
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Os fatores em que se baseia para defender a tese de que as sequências de               

Obstruinte℘Lateral podem ser menos naturais em português do que as sequências de            

Obstruinte℘Vibrante são: 

a) origem histórica das sequências Obstruinte℘Lateral e de Obstruinte℘Vibrante; 

b) manifestações externas do conhecimento fonológico dos falantes;  

c) divisões silábicas explícitas das sequências de Obstruinte℘Lateral. 

 

Iremos ver, de forma sintetizada, os argumentos que o autor apresenta relativamente            

ao facto de estas sequências não serem tão naturais em português.  

 

a) Origem história das sequências de Obstruinte+Lateral e de Obstruinte+Vibrante         41 42

(Veloso 2006) 

Ao remeter para a origem histórica das sequências de Obstruinte℘Lateral e de            

Obstruinte℘Vibrante, na qual apenas estas últimas são atestadas em evoluções fonéticas           

“espontâneas”, começa por evidenciar o facto de que apenas as palavras latinas que             

continham sequências de Obstruinte℘Lateral sofreram várias alterações. O mesmo não          

aconteceu com as sequências de Obstruinte℘Vibrante.  

Veloso (2006), sustentando-se em argumentos apresentados por Nunes (1956: 93-94),          

Teyssier (1980: 14-15) e Maia (1986: 617 e ss.), aponta para os casos das palavras latinas                

“plenum”, “clamare”, “florem” e “blandum” que resultaram, em galego-português, em          

“cheio”, “chamar”, “frol” e “brando”. Nestes dois últimos casos, a passagem de [l] a [ɾ] em                

grupos consonânticos em que C2 correspondia a [l] é evidente durante a época de formação               

da língua.  

Os termos que contêm sequências como [pl] ou [fl] em português contemporâneo            

devem-se a um esforço de relatinização ou a importações tardias do latim clássico e do grego                

antigo.  

 

b) Manifestações externas do conhecimento fonológico dos falantes (Veloso 2006) 

Veloso (2003, 2006), de forma a evidenciar que as sequências de Obstruinte℘Lateral            

são estranhas para os falantes do português, apoia-se em produções poéticas versificadas dos             

41 O mesmo que Obstruinte℘Lateral. 
42 O mesmo que Obstruinte℘Vibrante. 
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chamados “poetas populares” portugueses, elaboradas e transmitidas oralmente por sujeitos          

pouco ou nada escolarizados.  

Tomando por base o Cancioneiro Popular do Baixo Alentejo compilado por Delgado            

(org. 1980), Veloso (2003, 2006) verifica que todos versos de todas as quadras do              

cancioneiro respeitam o esquema métrico de redondilha maior (versos com sete sílabas            

métricas). Isto permite-nos entender que o autor considera a existência de um [ɨ] epentético              

que desfaz o encontro consonântico (constituído por C/l/) e que permite que seja sempre              

respeitado aquele esquema métrico, como podemos observar na seguinte quadra transcrita: 

Abre meu peito e verás 
Quatro ramos f[ɨ]loridos. 
Só no meio encontrarás 
Nossos corações unidos. 
(Delgado, org. 1980: 289; n.º 2638) 
 

c) Divisões silábicas explícitas das sequências Obstruinte+Lateral (Veloso 2006) 

Veloso (2003) procedeu a uma recolha de divisões silábicas explícitas de sequências            

de Obstruinte℘Vibrante e de Obstruinte℘Lateral.  

O estudo teve como amostra uma população de 42 crianças falantes nativas            

monolingues do PE. A primeira observação deu-se no final do 1.º ano de escolaridade, sem               

que as crianças tivessem conhecimento formal das regras de translineação gráfica em vigor             

na língua portuguesa e a segunda observação teve lugar no final do 2.º ano de escolaridade,                

depois de adquirido aquele conhecimento.  

De uma forma geral, após as duas observações, que foram feitas em diferentes             

momentos, pode concluir-se que as sequências de Obstruinte℘Vibrante são maioritariamente          

produzidas como sequências tautossilábicas e as sequências de Obstruinte℘Lateral são          

frequentemente realizadas como sequências heterossilábicas, apresentando estas últimas, no         

entanto, uma progressiva conformidade à norma ortográfica da língua depois de ser adquirido             

o conhecimento das regras de translineação gráfica. 

Tendo estes três pontos em consideração, tentaremos também com este trabalho, que            

tem como principal objetivo o estudo da representação fonológica de verdadeiras sequências            

consideradas problemáticas na literatura - Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e        

Nasal℘Nasal - para falantes nativos do PE, verificar se o comportamento destes em relação a               
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sequências de Obstruinte℘Lateral é semelhante àquele apresentado relativamente a         

sequências excecionais ou problemáticas da língua.  

Procuraremos entender se estes encontros consonânticos constituídos por        

Obstruinte℘Lateral são entendidos como genuinamente tautossilábicos, tais como os grupos          

constituídos por Obstruinte℘Vibrante, ou se são entendidos como grupos heterossilábicos,          

como pudemos constatar que é assim que são entendidos no conhecimento fonológico de             

crianças pequenas (com e sem conhecimento de regras de translineação gráfica) e dos             

chamados poetas iletrados.  

Por todos os argumentos apresentados anteriormente que decorrem de uma          

reavaliação do estatuto silábico das sequências constituídas por Obstruinte℘Lateral é que, a            

partir deste ponto, iremos passar a considerar estas sequências CC também como            

problemáticas no PE e serão também alvo de análise neste estudo.  

 

Capítulo 3 - Princípios de boa formação silábica 

3.1. Princípios silábicos 

As restrições de coocorrência de segmentos dentro da unidade linguística em análise            

nesta dissertação tem sido pautada pela noção de sonoridade que tem vindo a ser              43

desenvolvida na literatura por Hooper (1976), Kiparsky (1981), Steriade (1982), Clements           

(1990), Goldsmith (1995), entre outros.  

Tendo em conta a sonoridade, que é uma propriedade abstrata dos segmentos (Zec             

2006) e que, apesar de ser um conceito de difícil definição, parece basear-se em critérios               

essencialmente articulatórios (Selkirk 1984), salientamos então as duas regras de boa           

formação silábica a que os segmentos estão sujeitos e sobre os quais debruçar-nos-emos neste              

trabalho: o Princípio de Sonoridade, que será explicado no subcapítulo 3.1.1., e o princípio de               

Distância Mínima de Sonoridade ou Condição de Dissemelhança, que será aprofundada no            

subcapítulo 3.1.2. 

 

43 Salientamos, a título de exemplo, restrições de coocorrência de segmentos na língua inglesa. Nesta língua,                
sempre que se tem três consoantes em posição inicial de palavra, a sequência é sempre formada por /s/ na                   
posição de C1, seguido de uma consoante oclusiva não vozeada ([p], [t] ou [k]) na posição de C2 e de uma                     
consoante líquida ([l] ou [ɾ]) em C3 (Bollela 2001).  
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3.1.1. Princípio de Sonoridade 

Primeiro Selkirk (1982), depois Harris (1983) e, mais tarde, Clements (1990)           

propõem uma teoria da sílaba com base numa escala de sonoridade , que determina a              44

posição que os segmentos devem ocupar dentro das sílabas e uma hierarquia a que devem               

obedecer. 

Tal como é possível observar em Selkirk (1984), o Princípio de Sonoridade (PS)             

assenta na seguinte definição: 

“Em qualquer sílaba, existe um segmento que constitui um pico de           

sonoridade e que é precedido e/ou seguido por uma sequência de           

segmentos com graus de sonoridade progressivamente decrescentes.”  45

(Selkirk 1984: 116) 

 

Este princípio determina então que o segmento com maior sonoridade deve ocupar o             

Núcleo da sílaba enquanto que os segmentos que apresentem uma sonoridade menor devem             

ocupar as margens da sílaba (Selkirk 1984, d’Andrade 1999, Zec 2007).  

Preferencialmente, o segmento que se encontra no Ataque da sílaba deve ter uma             

distância de sonoridade máxima em relação ao Núcleo (ou pico da sílaba), enquanto que o               

segmento que ocupa a posição de Coda deve ter uma distância mínima relativamente ao pico               

da sílaba .  46

Zec (2006) refere que isso é possível verificar na fonologia das crianças inglesas,             

fazendo referência a Gnanadesikan (2004), onde a autora mostra que, nas palavras que             

contêm encontros consonânticos, as crianças inglesas reduzem esse encontro ao segmento da            

sequência que apresenta menor sonoridade, como no caso de snow [snou] que é realizado              

como [so] (em vez de [no]) ou please [pliːz] que é realizado [piːz] (em lugar de [liːz]). 

44 Ainda problematizando o conceito de sonoridade, Goldsmith (2009: 14) afirma: “Some would suggest that its                
fundamental motivation lies in its association with physical energy, or with the degree of opening of the mouth,                  
or both, while another phonologist, less concrete and more abstract, might offer a different answer: sonority is                 
the name we give to our method of organizing the segments from a language along a one-dimensional scale,                  
with the ultimate purpose of describing permissible syllables”. Segundo Miranda (2019: 3829), o conceito de               
sonoridade está maioritariamente relacionado com parâmetros articulatórios, seguindo a linha de Selkirk (1984),             
e a escala de sonoridade de que aqui se trata indica “(...) uma gradação referente ao grau de abertura do trato                     
vocal durante a produção dos sons e da quantidade de energia produzida durante a produção de um som” (Silva                   
2003: 207). 
45 Tradução de Veloso (2003: 98). 
46 Isto corresponde ao Princípio de Dispersão de Sonoridade que, complementando o Princípio de Sonoridade,               
“determina que, numa sílaba, a diferença de sonoridade dos segmentos em relação ao Núcleo seja maior na                 
relação Ataque-Núcleo do que na relação Núcleo-Coda” (Veloso 2003: 99). 

54 



 

Por esta razão é que, no caso do português, tal como de outras línguas, uma sílaba                

composta por uma consoante oclusiva e qualquer vogal (ex.: pó) é a sílaba preferencial por               

ser aquela que mais respeita este princípio (e também por corresponder ao formato silábico              

universal CV).  

É relativamente consensual entre os vários autores que a escala de sonoridade em que              

se devem dispor os segmentos seja a seguinte, em ordem decrescente de sonoridade: vogal >               

glide > líquida > nasal > obstruinte. 

Vigário & Falé (1994), tendo como ponto de partida Selkirk (1984), definem este             

princípio em português e apresentam uma escala de sonoridade que se aplica a esta língua               

semelhante àquela apresentada por outros autores para outras línguas: 

“Numa sílaba, a sonoridade dos segmentos tem de decrescer a partir do            

núcleo até às suas extremidades. A sonoridade dos segmentos é definida pela            

seguinte escala, apresentada por ordem decrescente de sonoridade: Vogais -          

Líquidas - Nasais - Fricativas - Oclusivas.” 

(Vigário & Falé 1994: 473) 

 

Com base nesta definição e na escala que as autoras apresentam, outras escalas foram              

adaptadas para o português por, por exemplo, Freitas & Santos (2001: 52): “(grau mínimo)              

oclusivas-fricativas-nasais-líquidas-semivogais-vogais (grau máximo)” e por Mateus et al.        

(2003: 1040) “consoantes oclusivas (não vozeadas, vozeadas) < fricativas (não vozeadas,           

vozeadas) < nasais < líquidas (vibrantes, laterais) < glides < vogais (altas, médias, baixas)”. 

No entanto, a escala de sonoridade de Vigário & Falé (1994), com base em Selkirk               

(1984), é a principal orientação descritiva para o português e encontra-se no Quadro 2: 

 

Quadro 2. Escala adaptada ao português por Vigário & Falé (1994) com base em Selkirk (1984). 

Oclusivas [-vozeada] 0,5 

[+vozeada] 1 

Fricativas [-coronal]  47 [-vozeada] 1,5 

47 “Um som é [-coronal] quando a lâmina da língua permanece na posição neutra” (Silva 1999: 194). 
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[+vozeada] 2 

[+coronal]  48 [-vozeada]

 

2,5 

[+vozeada] 3 

Nasais  3,5 

Líquidas Laterais 
 

5,5 

Vibrantes 
 

6 

Vogais  10 

 

Podemos verificar que os grupos constituídos por Obstruinte℘Líquida, como podemos          

constatar em palavras com Oclusiva℘Vibrante e Oclusiva℘Lateral, como prato ([pr]) e globo            

([gl]), e as sequências de Fricativa℘Vibrante e Fricativa℘Lateral, como em palavra ([vr]) e             

flor ([fl]), estão de acordo com este princípio e, por essa razão, constituem possíveis Ataques               

ramificados em português, ou seja, são entendidos como grupos consonânticos          

tautossilábicos, como pudemos observar nos subcapítulos 1.4.1.2. e 2.1.1. 

No entanto, os grupos de consoantes constituídos por Obstruinte℘Obstruinte,         

Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal, como já pudemos observar também nos subcapítulos          

1.4.1.2. e 2.1.2., não podem constituir Ataques ramificados em português e, por essa razão,              

devem ser entendidos como grupos consonânticos heterossilábicos, por não respeitarem a           

distância mínima de sonoridade estabelecida para o português, como iremos ver na secção             

3.1.2. 

 

3.1.2. Condição de Dissemelhança 

O princípio de Distância Mínima de Sonoridade (Minimal Sonority Distance          

Principle) ou Condição de Dissemelhança (CD) (Vigário & Falé 1994) surge da necessidade             

48 “(...) um som é [+coronal] quando é produzido com o levantamento da lâmina da língua a um ponto superior à                     
posição neutra” (Silva 1999: 194).  
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de se estabelecer uma distância mínima entre segmentos dentro da mesma sílaba e, mais              

especificamente, de segmentos que podem figurar dentro do mesmo constituinte silábico           

(Vennemann 1972, Hooper 1976, Steriade 1982, Selkirk 1984, Zec 2006). 

Tendo isto em consideração, Vigário & Falé (1994: 473) afirmam que este princípio             

“deve especificar, para cada língua, o valor da diferença de sonoridade que os segmentos              

adjacentes numa mesma sílaba devem manter entre si”. 

As mesmas autoras definem a CD e estabelecem a diferença de sonoridade preferível             

em português entre segmentos adjacentes da seguinte forma:  

“Os segmentos adjacentes numa mesma sílaba têm de ter entre si uma            

diferença de sonoridade igual ou superior a 4 (...), sendo sempre preferível            

um valor superior e sendo sempre marcada ou impossível uma sequência com            

um valor inferior.” 

(Vigário & Falé 1994: 474) 

 

Posto isto, os encontros consonânticos de que nos ocupamos neste trabalho, são            

aqueles que não apresentam uma diferença de sonoridade igual ou superior a 4, sendo eles os                

grupos consonânticos que correspondem a sequências de Obstruinte℘Obstruinte,        

Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal.  

Considerando tudo o que foi dito a respeito do PS e da CD, sistematizaremos no               

Quadro 3 os critérios para sequências CC não marcadas em português: 

 

Quadro 3. Critérios para sequências CC não marcadas em português.  

Encontro consonântico Sonoridade  
de C1 

Sonoridade  
de C2 

Diferença Consequências 

Obstruinte℘Vibrante 
[pɾ] (prato, cumprir) 

0,5 6 5,5 PS e CD 
respeitados.  

Obstruinte℘Lateral 
[pl] (planta, amplo) 

0,5 5,5 5 PS e CD 
respeitados.  

 
   

Como é possível verificar no Quadro 3, o PS e a CD são respeitados, uma vez que                 

tanto em [pɾ] como em [pl] há um aumento de sonoridade de C1 para C2 e a diferença de                   

sonoridade entre essas duas consoantes que constituem sequências consonânticas que podem           

figurar em Ataque ramificado é superior a 4.  
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No entanto, ainda recuperando tudo o que foi dito a propósito do PS e da CD, os                 

critérios estabelecidos para as sequências CC não marcadas em português são violados pelas             

sequências consonânticas Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal. Essa       

violação é evidente por não se verificar um aumento de sonoridade de C1 para C2 nas                

sequências de Obstruinte℘Obstruinte e de Nasal℘Nasal e ainda pelo facto de a diferença de              

sonoridade entre os dois segmentos não ser superior a 4 nos três tipos de sequências               

(Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal), como podemos observar no        

Quadro 4:  

 

Quadro 4. Critérios para sequências CC não marcadas em português que são violados pelas              
sequências constituídas por Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Nasal℘Nasal. 

Encontro consonântico Sonoridade  
de C1 

Sonoridade  
de C2 

Diferença Consequências 

Obstruinte℘Obstruinte 
[pt] (apto, captar) 

0,5 0,5 0 (<4) PS e CD violados. 

Obstruinte℘Nasal 
[gn] (digno, magna) 

1 3,5 2,5 (<4) PS respeitado, CD 
violada.  

Nasal℘Nasal 
[mn] (amnésia, ómnia) 

3,5 3,5 0 (<4) PS e CD violados.  

 

Para Mateus (1994), estes encontros consonânticos verificam-se no nível fonético do           

PE, mas não no nível fonológico, uma vez que neste último nível existe um Núcleo de sílaba                 

que não se encontra preenchido por nenhum segmento. Por essa razão, considera a existência              

de um Núcleo vazio subjacente (Mateus 1994; Mateus & d’Andrade 1998, 2000).  

Vejamos no subcapítulo seguinte em que é que assenta esta proposta e em que              

argumentos se baseiam os autores para considerarem esta hipótese.  

 

3.2. Hipótese de um Núcleo vazio subjacente (Mateus 1994; Mateus & 

d’Andrade 1998, 2000) 

Freitas (1997) refere que, de acordo com Kenstowicz (1994), V é o único elemento              

constante nos formatos silábicos primitivos, por serem os mais comuns nas línguas do mundo              

(CV, VC, V, CVC). Pelo facto de o Núcleo ser geralmente preenchido por V, subentende-se               

que o Núcleo é o único constituinte obrigatório e até é responsável pela própria existência de                
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uma sílaba . A título de comparação e de reforço desta noção, a mesma autora refere que no                 49

modelo sintático da gramática também só é possível identificar um constituinte sintático pela             

presença da sua cabeça ou núcleo.  

A este propósito, também Vennemann (1988) defende que o Núcleo silábico é a base              

de uma sílaba e que, por essa razão, nunca se pode encontrar vazio . Citando Costa (2001):  50

“Em todas as línguas do mundo, o constituinte núcleo é obrigatório. Por            

outras palavras, não existe nenhuma língua em que possa haver sílabas que            

não sejam a projecção de um núcleo (...).” 

Costa (2001: 51) 

 

Harris (1994) é quem trabalha com esta hipótese para o caso do inglês, com na               

hipótese de Kaye, Lowenstamm & Vergnaud (1990) - Empty Nucleus Approach (ENA) - e o               

seu ponto de partida para a defesa desta hipótese é o facto de considerar que o argumento de                  

que as sílabas devem ter, pelo menos, o Núcleo preenchido não tem fundamento fonológico. 

Pelo facto de existirem sequências CC próprias a nível fonético, mas impróprias a             

nível fonológico, como são as sequências de Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal,         

Nasal℘Nasal e, possivelmente, também as sequências de Obstruinte℘Lateral, como vimos no           

capítulo anterior, Mateus (1994) e, mais tarde, Mateus & d’Andrade (1998, 2000) propõem a              

existência de um Núcleo vazio subjacente entre essas consoantes e justificam essa hipótese             

com base nos seguintes argumentos:  

a) dificuldade de associação das consoantes às sílabas a que poderão corresponder: C1            

em posição de Coda (como em ad.mirare) por fatores etimológicos ou C1 e C2 em               

Ataque ramificado de sílaba por fatores silábicos que o ajustam às descrições            

fonológicas da língua (como em a.dmirar). Esta hesitação não ocorreria se [dm]            

correspondesse a um grupo próprio, no qual as duas consoantes não podem ser             

separadas por duas sílabas distintas (Mateus & d’Andrade 2000: 44); 

b) durante o processo de aquisição da linguagem, as crianças inserem frequentemente           

uma vogal nas sequências não admissíveis quando realizam oralmente essas palavras -            

como *[pɨˈnew] por pneu ou *[ˈafɨtɐ] por afta (Mateus & d’Andrade 2000: 44); 

49 A este propósito, Fernandes (2000: 39) afirma: “A palavra pode ser constituída por uma única sílaba formada                  
apenas por uma vogal (…) ou por duas vogais formando ditongo oral (…), mas nunca por consoantes isoladas.                  
As consoantes, num sistema silábico, não são sequer articuláveis sem o apoio de uma vogal”.  
50 “...the nucleus function NU, which characterizes one of the speech sound occurences in the basis of the                  
syllable, as the designated element of the syllable, its nucleus, is never empty” (Vennemann 1988: 5). 
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c) a inserção dessa vogal epentética também se verifica na escrita e é igualmente um dos               

argumentos em que a autora se apoia para mostrar os problemas que os falantes              

apresentam perante estruturas deste tipo - *afeta (em lugar de afta) e *peneu (em vez               

de pneu) (Mateus 1994: 4); 

d) noutras línguas, as sequências que têm este tipo de encontros consonânticos perdem o             

primeiro elemento, como em neumático em espanhol ou na pronúncia de psychology            

em inglês (Mateus 1994: 292); 

e) em grupos consonânticos impróprios, as crianças não apagam o segundo elemento do            

grupo como acontece com os grupos consonânticos próprios (prato pode ser           

articulado como pato, mas não se verifica uma articulação de pneu como peu)             

(Mateus & d’Andrade 2000: 44-45); 

f) em diversas produções adultas, também é possível verificar a inserção de uma vogal             

interconsonântica ou epentética (geralmente [ɨ] no PE) entre consoantes que não           

formam um grupo próprio, como em [pɨˈnew] para pneu, à semelhança do que             

acontece em muitos dialetos do PB em que surge um [i] ou [e] no mesmo caso                

([piˈnew]/[peˈnew]) para preencher o Núcleo vazio (Mateus & Andrade 2000: 45;           

Mateus et al. 2003: 1042); 

g) em grupos consonânticos não marcados, nunca se verifica a inserção dessa vogal            

epentética (exs.: *p[ɨ]ratu, por prato ou *b[ɨ]ranco, por branco) (Mateus 2004: 11) ; 51

h) por último, um argumento de natureza fonética é ainda evocado e prende-se com o              

facto de, quando /S/ corresponde à Coda da primeira sílaba, esta consoante assimila o              

vozeamento da consoante seguinte, como em espaço [ɨʃˈpasu] (ambas as consoantes           

são não-vozeadas ou surdas) e esbirro [ɨʒˈbiru] (ambas as consoantes são vozeadas            

ou sonoras). No entanto, numa palavra como quartzo (em que [t] é uma consoante não               

vozeada e [z] é uma consoante vozeada) não há assimilação do vozeamento da             

segunda consoante, o que comprova a existência de um Núcleo não preenchido entre             

elas (Mateus & d’Andrade 2000: 45). 

 

51 De acordo com Silveira (2007), a maior parte dos autores pesquisados verificam a existência de uma vogal                  
inserida entre a consoante e a vibrante em encontros consonânticos não marcados ou tautossilábicos em PB.                
Segundo Toni (2017), há autores como Bradley & Schemeiser (2003) que também verificam esta evidência para                
o espanhol e as suas variantes (exs.: ‘pronto’ [pəɾ] pronto , ‘fresco’ [fəɾ] fresco, ‘otro’ [təɾ] outro, ‘negro’ [ɣəɾ]                  
negro, ‘cuadra’ [ðəɾ] quadra). Contudo, nesta língua, não há consenso sobre a inserção de um segmento                
vocálico em sequências constituídas por consoante e a lateral /l/.  
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Por todos os motivos apontados acima é que Mateus (1994: 292) considera que “na              

silabificação de base não há sequências de consoantes em ataque de sílaba que violem o               

princípio de sonoridade e a condição de dissemelhança estabelecida para o Português”. 

Como é possível concluir, as sílabas de base em PE apresentam a estrutura CV,              

considerando que existem Núcleos vazios (que são geralmente preenchidos por [ɨ] na forma             

de superfície). Desta forma, só os grupos consonânticos considerados próprios ou não            

marcados (constituídos por Obstruinte℘Líquida) é que são permitidos em Ataque de sílaba. 

A hipótese então proposta por Mateus (1994) e Mateus & d’Andrade (1998, 2000) em              

que se admite a existência de sílabas sem Núcleo preenchido emerge da necessidade de não               

serem violados os critérios para CC não marcado, como vimos anteriormente no Quadro 2, e,               

de forma a desfazer estes grupos problemáticos, é esta a hipótese que se impõe e que pode ser                  

esquematizada da seguinte forma:  

[[C1_Ataque][ø_Núcleo].[C2_Ataque][V_Núcleo]] CCMarcado  

Tendo em consideração esta hipótese, observaremos nos dados recolhidos se esta é            

considerada por falantes nativos e escolarizados do PE, ou seja, previsivelmente           

conhecedores das regras de translineação gráfica e com fortes intuições de fronteiras            

silábicas.  

 

Capítulo 4 - Jogos de linguagem  

4.1. Tipos de jogos linguísticos 

A utilização lúdica da linguagem dá conta do conhecimento linguístico que os falantes             

nativos de uma língua geralmente detêm. Através dos jogos de linguagem, podemos            

manipular diferentes unidades linguísticas - fonológicas, morfológicas, sintáticas, lexicais e          

semânticas.  

Por essa razão, neste capítulo, pretendemos tratar um pouco de jogos linguísticos            

criados e utilizados muito frequentemente por qualquer falante da língua, devido ao facto de              

ser a estratégia através da qual os falantes fornecem evidências para a consideração de              

diferentes unidades fonológicas como a mora, o pé métrico e a sílaba (Stojković 2016).  

Botne & Davis (2000) afirmam que os dois tipos de jogos de linguagem mais comuns               

relacionados com a sílaba são: a alteração de constituintes fonológicos (geralmente sílabas) e             
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a inserção de fonemas em uma ou em mais posições dentro da palavra . Este segundo tipo de                 52

jogo também compreende a manipulação da unidade sílaba e, geralmente, a inserção desses             

fonemas é conforme a estrutura silábica da língua.  

Recorrendo a diferentes estratégias, os falantes nativos de uma determinada língua           

com objetivos exclusivamente lúdicos, com efeitos pedagógicos (mais concretamente para as           

crianças) ou com a intenção de codificar a linguagem de forma a que um indivíduo que não                 

pertença a um grupo a compreenda, criam novas “linguagens” que são chamadas de             

“linguagens secretas” ou “linguagens inventadas”.  

Estas “linguagens secretas” ou “linguagens inventadas”, como fomos adiantando,         

respeitam a gramática da língua em que são criadas e, mais especificamente, as propriedades              

fonológicas da língua em que surgem, tendo em conta o nível de análise que é relevante para                 

esta dissertação. 

Como já fomos adiantando, salientamos o conhecimento silábico implícito dos          

falantes que os jogos de linguagem ou que, mais especificamente, estas “linguagens secretas”             

colocam em destaque.  

É através destes jogos que podemos entender e afirmar que nem todos os falantes da               

mesma língua têm as mesmas intuições relativamente à estrutura silábica da língua (Stojković             

2016). 

Os dois tipos de jogos de linguagem mais comuns são, em primeiro lugar, aqueles em               

que se altera a ordem das sílabas numa palavra (Stojković 2016), como podemos encontrar no               

“verlan” do francês, no “vesre” do espanhol argentino, no “zuuja-go” do japonês e no              

“šatrovački” do servo-croata, com exemplos presentes no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Exemplos de inversão de sílabas em palavras de diferentes línguas (Stojković 2016: 13). 

Línguas Palavra Jogo linguístico 

Francês  
(“verlan”) 

[bufõ] (bobo da corte) [fõbu] 

Espanhol argentino  
(“verse”) 

[libro] (livro)  [broli] 

Japonês  
(“zuuja-go”) 

[sake] (licor) [kesa] 

52 “(...) the two most common types of games that emerge are syllable transposition games, (...), and games in                   
which phonemes are inserted at one or more locations in a word (...).” (Botne & Davis 2000: 320) 
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Servo-croata 
(“šatrovački”) 

[bazdi] (cheirar mal) [zdiba] 

 

Outro tipo de jogo de linguagem muito comum é aquele em que se insere material               

fonológico depois de cada sílaba de uma mesma palavra (Frazier & Kirchner 2011), como              

podemos encontrar no “jerigonza” de diferentes variedades do espanhol e na “língua dos pês”              

do português europeu, por exemplo, como se pode verificar no Quadro 6: 

 

Quadro 6. Exemplos de inserção de material fonológico no “jerigonza” do espanhol colombiano e do               
espanhol costa-riquenho (Piñeros 1998: 61) e na “língua dos pês” do português europeu (adaptado de               
Veloso 2003: 85). 

Língua Palavra Jogo linguístico 

Espanhol colombiano 
(“jerigonza”) 

can.ción (canção)  53

ma.és.tro (professor)  
pá.ja.ro (pássaro)  

càm.pa.cióm.po  54

mà.pa.ès.pe.tró.po 
pà.pa.jà.pa.ró.po 

Espanhol costa-riquenho 
(“jerigonza”) 

can.ción (canção) 
ma.és.tro (professor)  
pá.ja.ro (pássaro)  

cà.pan.ció.pon  55

mà.pa.è.pes.tró.po 
pà.pa.jà.pa.ró.po 

Português europeu 
(“língua dos pês”) 

li.vro li.pi.vro.po 

 

Outro exemplo de jogo de linguagem que já foi documentado por variadíssimos            

autores durante o último século é o “pig latin” em que, por exemplo, numa das suas                

variedades do inglês, os Ataques da primeira sílaba de todas as palavras devem deslocar-se              

para o final e, em seguida, deve acrescentar-se um [eɪ] à frente desse Ataque. No caso de                 

palavras que não são preenchidas por nenhum Ataque e que começam por vogal, deve              

simplesmente acrescentar-se um [eɪ] no fim da sílaba ou da palavra (Frazier & Kirchner              

2011: 2), como podemos constatar no Quadro 7: 

53 Neste quadro parece-nos mais pertinente indicar a fronteira silábica do que a transcrição fonética.  
54 Nesta variedade do “jerigonza”, as Codas das sílabas originais mantêm-se, mas na sílaba que é inserida                 
desaparecem e apenas consta o [p] em posição de Ataque e a vogal da sílaba original em Núcleo. Note-se que os                     
[n] de canción tornam-se [m] por assimilação dos traços da consoante que se insere após cada vogal ([p]), o que                    
prova que, de facto, esta utilização lúdica da linguagem reflete o conhecimento fonológico da língua. Neste                
caso, não há divisão do ditongo crescente por duas sílabas e é a vogal que figura na sílaba “p”, deixando-se de                     
parte a semivogal. 
55 Nesta variedade do “jerigonza”, as Codas das sílabas originais desaparecem e são transferidas para as Codas                 
das sílabas “p” que são inseridas na palavra.  
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Quadro 7. Exemplos de palavras do “pig latin” em inglês (Frazier & Kirchner 2011: 2). 

Línguas Palavra Jogo linguístico 

Inglês  
(“pig latin”) 

[pɪɡ] (porco) 
[fləmɪŋɡoʊ] (flamingo) 
[ænt] (formiga) 

[ɪɡpeɪ] 
[əmɪŋɡoʊfleɪ] 
[æntheɪ] 

 

Posto isto, procuraremos explorar o entendimento e a manipulação da unidade sílaba            

e, mais concretamente, das sílabas de palavras que contenham sequências CC problemáticas            

através da “língua dos pês”.  

 

4.1.1. “Língua dos pês” 

Em português, a “língua dos pês” (Mateus & d’Andrade 2000, Araujo & Agostinho             

2014) é um exemplo de “linguagem secreta” , através da qual os falantes mostram dominar              56

algumas noções concernentes à sílaba e, mais concretamente, demonstram a consciência da            

distribuição dos segmentos por sílabas e a divisão das sílabas nos seus constituintes imediatos              

(Veloso 2003).  

O objetivo desta língua inventada, além das razões pelas quais ela foi criada e que já                

foram enumeradas no subcapítulo anterior, é torná-la tão natural quanto a língua que os              

falantes dominam e, por essa razão, os sujeitos devem falá-la a uma velocidade tão rápida               

quanto aquela a que falam a sua língua materna (Abaurre 1979).  

De uma forma geral, prevê-se que esta língua seja utilizada por falantes escolarizados,             

por falantes não escolarizados, por adultos e por crianças pequenas que ainda não detenham              

conhecimento silábico ou ortográfico, pois todos estes grupos apresentam intuições silábicas           

fortes. 

Contudo, esta língua, como é falada por crianças pequenas e por indivíduos não             

escolarizados parece ter sido inicialmente “desenhada” como uma língua apenas com o            

padrão silábico CV. No entanto, os falantes que a manipulam também utilizam, no seu dia a                

dia, palavras que contêm sílabas que não correspondem exatamente ao formato CV (exs.:             

ritmo, afta, pneu, etc.). Por essa razão é que consideramos pertinente entender como é que os                

falantes analisados neste estudo resolvem aqueles encontros consonânticos.  

56 Entre outros exemplos de “linguagens secretas” em PE, encontra-se também a “língua secreta de Alfama”                
(Mateus & d’Andrade 2000), como já foi referida anteriormente nesta dissertação.  
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Nesta dissertação, iremos focar-nos exclusivamente numa das variedades da “língua          

dos pês” falada em Portugal. Esta “língua”, utilizada sobretudo por crianças ou entre pares              

que não querem, por exemplo, que o conteúdo das suas conversas seja compreendido,             

consiste, de acordo com Veloso (2003: 85), em repetir a seguir a cada sílaba de uma palavra a                  

Rima da sílaba anterior, substituindo todos os Ataques (vazios, simples e ramificados) por [p]              

(ex.: ['livru] -> [lipivru'pu]) .  57

Palavras com Ataque vazio, com Ataque simples e com Ataque ramificado podem ser             

convertidas para a “língua dos pês”. Aliás, à semelhança daquilo que é apontado por Piñeros               

(1998) para o caso do “jerigonza” em espanhol, acreditamos que todas as palavras do              

português podem ser convertidas para a “língua dos pês”.  

Abaurre (1979) e Araujo & Agostinho (2014) indicam que, em PB, para além de o               

jogo ter como nome “língua do pê”, distinguindo-se ligeiramente da “língua dos pês” do PE,               

há diferentes variedades deste jogo de linguagem que diferem em pequenos detalhes. Abaurre             

(1979) indica as duas formas mais comuns de falar esta “língua”, que apontamos em (a) e (b):  

(a) a sílaba [pe] é inserida antes de cada sílaba da palavra; 

(b) a sílaba [pe] é inserida depois de cada sílaba da palavra .  58

 
Tendo isto em conta, a mesma autora destaca três variedades desta “língua”            

considerando um crescendo de complexidade. A primeira variedade (variedade I) consiste na            

silabificação da palavra de acordo com as regras fonotáticas do português, no entanto,             

inserindo, antes de cada sílaba da palavra, a sílaba [pe] , como podemos observar no              59

esquema que se apresenta em (14): 

 

(14) Variedade I da “língua do pê” (Abaurre 1979: 45) 

∅ ——> pe/______$  (C02) V (C02) 60

 

57 Nesta descrição da “língua dos pês” presente em Veloso (2003), o Ataque ramificado [vɾ] é totalmente                 
substituído por /p/. Isto dá-nos conta de que os falantes que manipulam esta “língua” deste modo são capazes de                   
distinguir e reconhecer constituintes silábicos, neste caso, os constituintes Ataque e Rima. 
58 Nestas duas formas de jogar este jogo, importa destacar o facto de a sílaba ser sempre [pe], tanto quando é                     
inserida antes como depois da sílaba original. Em qualquer dos casos, o Ataque da sílaba que se insere é                   
constituído por [p] e por [e] na posição de Núcleo. Esta parece ser a forma mais comum de falar esta “língua”                     
inventada.  
59 Acreditamos que esta variedade também se verifique no PE, com a inserção de [pe] tanto antes como depois                   
da sílaba original. 
60 O símbolo $ indica fronteira silábica, sendo a notação utilizada em Abaurre (1979). 
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Segundo a própria autora, o esquema em (14) deve ser lido da seguinte forma:              

insere-se a sílaba [pe] no ambiente que precede uma sílaba da língua que pode ter, no Ataque,                 

zero consoantes ou, no máximo, duas, uma vogal (ou ditongo) no Núcleo e zero ou, no                

máximo, duas consoantes na Coda. 

Com este esquema, podemos considerar a possibilidade de ocorrência de uma sílaba            

com o máximo de posições preenchidas fonologicamente, como a sílaba trans em            

transparente . Independentemente do número de constituintes que ocupem a sílaba, nessa           61

variedade em que a sílaba do jogo antecede todas as sílabas da palavra, a sílaba inserida será                 

sempre [pe], com a vogal [e] no Núcleo e sem consoante na Coda. 

Note-se ainda que os segmentos que ocorrem em Ataque e em Coda podem ser              

opcionais e, por essa razão, é que surgem entre parênteses.  

Seguem alguns exemplos de palavras nesta versão mais simplificada da “língua do            62

pê” no Quadro 8: 

 

Quadro 8. Exemplos de palavras na Variedade I da “língua do pê” (adaptado de Abaurre 1979: 45). 

Palavra Transcrição fonética “Língua do pê” 

você [vosé] $pe$vó$pe$sé$ 

amor [amór]  63 $pe$á$pe$mór$ 

castelo [kastɛ́lu]  64 $pe$kás$pe$tɛ́$pe$lu$ 

 

Ainda segundo Abaurre (1979), nas variedades mais complexas da “língua do pê”            

(variedades II e III) devemos, no processo de silabificação da palavra, inserir, depois de cada               

sílaba original, uma sílaba cujo Ataque seja preenchido por [p] e seguido do material              

segmental da Rima da sílaba original, tal como se verifica em (15).  

Na variedade III, no entanto, apaga-se todo o material segmental que surge depois do              

Núcleo na sílaba original, como podemos observar em (16). 

 

61 Exemplo dado pela autora.  
62 Salientamos o facto de a autora considerar o processo de anteposição, no contexto destes jogos de linguagem,                  
que são dominados por falantes pouco ou nada escolarizados, mais simples do que o processo de posposição na                  
manipulação de sílabas. Consideramos uma discussão pertinente, mas não no âmbito desta dissertação. 
63 O /r/ em posição final de sílaba corresponde a [r] em alguns dialetos brasileiros, como o paulista ou o mineiro.  
64 O /s/ em posição final de sílaba e antes de consoante surda corresponde a [s] em alguns dialetos brasileiros,                    
como o paulista ou o mineiro. 
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(15) Variedade II da “língua do pê” (adaptado de Abaurre 1979: 46) 

∅ ——> pVi(C02)ii / $(C02)Vi(C02)ii $________$ 

 

Seguindo indicações da própria autora, a leitura do esquema anterior deve ser a             

seguinte: inserir a consoante [p], seguida da vogal idêntica à do Núcleo da sílaba original (o                

que é indicado pelo i superescrito ao símbolo V) e as consoantes idênticas às da Coda da                 

sílaba original, caso ocorram (nenhuma consoante ou no máximo duas). A identidade das             

consoantes está indicada pelo ii superescrito ao parêntese que fecha a sequência de possíveis              

consoantes na Coda da sílaba . 65

No Quadro 9, seguem alguns exemplos de palavras na variedade apresentada em (15): 

 

Quadro 9. Exemplos de palavras na Variedade II da “língua do pê” (adaptado de Abaurre 1979:                
46-47). 

Palavra Transcrição fonética “Língua do pê” 

você [vosé] $vo$pó$se$pé$ 

amor [amór] $a$pá$mor$pór$ 

castelo [kastɛ́lu] $kas$pás$tɛ$pɛ́$lu$pú$ 

 

Em (16) apresenta-se o esquema da Variedade III da “língua do pê” e no Quadro 10,                

apresentam-se algumas palavras na variedade mais complexa da “língua do pê”: 

 

(16) Variedade III da “língua do pê” (adaptado de Abaurre 1979: 46) 

C02
i ——> ∅ / (C02)Vii________$pVii C02

i  

 

O esquema em (16) refere-se a uma regra de apagamento da(s) consoante(s) da Coda              

da sílaba original que precede a sílaba do jogo. Segundo as indicações da própria autora, deve                

ler-se: na sílaba original, a(s) consoante(s) em Coda desaparecem e, na sílaba “p”, mantém-se              

a vogal nuclear da sílaba original (como se pode verificar no ii superescrito) e também a(s)                

consoante(s) que desaparecem da Coda da sílaba original (como se observa no i superescrito),              

garantindo a identidade das consoantes envolvidas na regra. 

 

65 A numeração superescrita foi ligeiramente alterada nesta dissertação. 
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Quadro 10. Exemplos de palavras na Variedade III da “língua do pê” (adaptado de Abaurre 1979:                
46-47). 

Palavra Transcrição fonética “Língua do pê” 

você [vosé] $vo$pó$se$pé$ 

amor [amór] $a$pá$mo$pór$ 

castelo [kastɛ́lu] $ka$pás$tɛ$pɛ́$lu$pú$ 

 

Nesta dissertação, iremos seguir-nos pela segunda variedade da “língua do pê” do PB             

descrita por Abaurre (1979), que coincide com a descrição da variedade da “língua dos pês”               

do PE presente em Mateus & d’Andrade (2000) e em Veloso (2003).  

Não partiremos do princípio de que esta língua inventada consiste na substituição de             

todos os verdadeiros Ataques ramificados de sílaba por [p], como se poderá deduzir a partir               

da análise de um exemplo como o apresentado em Veloso (2003) (ex.: ['livru] ->              

[lipivru'pu]). Dessa forma, todo o material que surgir depois de C1 de Ataque e antes do                

Núcleo de uma sílaba, não deverá ser automaticamente alvo de substituição por [p] na versão               

do jogo em que assentará esta dissertação, porque consideramos muito difícil prever e             

verificar se a forma como os falantes manipulam as sílabas na “língua dos pês” nos revela a                 

representação e/ou aceitação de uma sequência CC como Ataque ramificado. 

Caberá aos informantes decidir se os encontros consonânticos tanto não marcados           

como marcados devem ser substituídos em bloco por [p] ou se mantêm C2 neste jogo               

linguístico. Esses juízos silábicos irão ajudar-nos a solucionar algumas divergências e           

dificuldades apresentadas relativamente a estas palavras no momento de as manipular.  
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1. Apresentação do problema e hipóteses 

A questão que se impõe com toda esta investigação tem que ver com o facto de não                 

estarem definidos ou tratados na fonologia do PE os encontros consonânticos problemáticos.            

Dito isto, como devem então ser divididos silabicamente pelos falantes do português?  

Tendo como ponto de partida o estudo levado a cabo por Ribeiro (2019), é possível               

afirmar que as sequências CC que foram sendo apresentadas ao longo deste trabalho,             

consideradas problemáticas na literatura, de facto, apresentam muitas divergências entre os           

falantes do PE.  

No entanto, a forma como os falantes parecem desfazer esse caráter problemático            

dessas sequências é, de acordo com Ribeiro (2019), associá-las ao mesmo constituinte            

silábico, fazendo com que ambas ocupem a posição de Ataque ramificado.  

Desta forma, percebemos que os princípios que organizam a sílaba, o PS e a CD, não                

são categoricamente respeitados pelos falantes e são amplamente violados. Outras restrições           

silábicas também são violadas por uma parte dos falantes.  

Com este estudo, recorrendo a diferentes sujeitos, pretendemos, antes de tudo,           

verificar se estes grupos consonânticos ainda têm esse estatuto de “problemáticos” no            

conhecimento fonológico dos falantes, no sentido de se procurar constatar se ainda            

apresentam muitas divergências entre os falantes e dificuldades para cada falante individual,            

como é evidente em Ribeiro (2019).  

Contudo, importa salientar o facto de que no estudo de Ribeiro (2019), não são              

consideradas problemáticas as sequências CC constituídas por Obstruinte℘Lateral. Como         

adiantámos anteriormente, neste estudo, consideramos estas sequências material de análise da           

mesma forma que consideramos os “verdadeiros” grupos consonânticos problemáticos, para          

verificar a reavaliação do estatuto silábico daquelas sequências apresentada em Veloso (2003,            

2006).  

Assim, construímos um corpus distribuído por três testes orais que foram aplicados à             

população selecionada que, por sua vez, foi dividida em dois grupos de informantes. Os três               

testes orais correspondiam a: i) divisão silábica explícita de um conjunto alargado de             

palavras; ii) manipulação da unidade sílaba através da “língua dos pês” de um conjunto mais               

restrito de palavras e, por último, iii) divisão silábica explícita de um conjunto ainda mais               

restrito de palavras e direcionado para a área do saber de um dos grupos de informantes.  
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As hipóteses que acreditamos que sejam tendenciais na verificação dos resultados           

deste estudo são:  

 

Hipótese I: relativamente à silabificação destas sequências CC, acreditamos que o           

formato silábico mais representativo para estes grupos consonânticos problemáticos         

continue a ser o formato CCV, constituindo assim um Ataque ramificado na língua,             

como se verifica em Ribeiro (2019); 

 

Hipótese II: no que diz respeito à posição na palavra, consideramos que os grupos              

consonânticos problemáticos que se encontram em início absoluto de palavra          

representem menos dificuldades na tarefa de silabificação do que os grupos que se             

encontram em posição medial de palavra, pelo facto de as regras de translineação -              

que se seguem maioritariamente pelas regras de divisão silábica - definirem que todas             

as sequências CC, tanto dos ditos “grupos próprios” como dos “grupos impróprios”,            

devem manter-se na mesma sílaba em posição inicial de palavra; 

 

Hipótese III: em matéria concernente à sequência CC manipulada através da “língua            

dos pês”, julgamos que o facto de o material segmental marcado que se encontra antes               

do Núcleo da sílaba, ao ser considerado pelos falantes como heterossilábico, pode            

dar-nos algumas pistas relativamente à representação de um Ataque ramificado na           

língua para esses indivíduos; 

 

Hipótese IV: um dos grupos de falantes apresentará maior facilidade em proceder à             

divisão silábica de um vocabulário mais direcionado e específico de uma área do             

saber do que o outro grupo.  

 

Como objetivos gerais deste estudo temos a tentativa de explicar a representação            

destes encontros consonânticos no conhecimento fonológico dos falantes, através da forma           

como eles entendem que devem ser divididos silabicamente. 

Na tarefa de divisão silábica explícita realizada pelos informantes (Testes I e III),             

consideramos quatro possibilidades de silabificação possíveis para estes encontros         
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problemáticos: Ataque Ramificado, Coda-Ataque , Ataque-Ataque  e Outras.  66 67

 Sempre que uma palavra como afta for dividida com C1 e C2 a ocuparem a posição                

de Ataque, (a.fta) entendemos que esta sequência é processada como um verdadeiro Ataque             

ramificado em português. A hipótese considerada será a de Ataque Ramificado .  68

Quando a mesma palavra for dividida com C1 em posição de Coda e C2 em posição                

de Ataque de sílaba adjacente (af.ta), entendemos que esta sequência não é processada como              

um verdadeiro Ataque ramificado e segmentos diferentes de [ɾ, ɫ, ʃ, ʒ] são admitidos em               

posição de Coda em português. A hipótese considerada será a de Coda-Ataque.  

Nos casos em que a palavra for dividida sem previsível material segmental entre C1 e               

C2 (a.f.ta) , consideramos que são aceitáveis sílabas sem Núcleo preenchido em português .            69 70

A hipótese considerada será a de Ataque-Ataque.  

Todas as hipóteses encontram-se sintetizadas no Quadro 11, que reconstitui em parte            

aquilo que já foi apresentado no Quadro 2, no subcapítulo 2.1.2. da Parte I: 

 

 Quadro 11. Hipóteses de silabificação de sequências CC problemáticas. 

Hipóteses de 
silabificação 

Exemplos Observações Consequências 

Ataque Ramificado a.fta C1 e C2 em posição     
de Ataque ramificado.  

É violado o PS e a      
CD.  

Coda-Ataque af.ta C1 em Coda e C2 em      
Ataque de sílaba   
adjacente.  

É violado o princípio    
que determina que as    
Codas sejam  
preenchidas apenas  
por /r/, /S/ ou /l/.  

66 Note-se que esta hipótese de silabificação não é considerada para sequências CC problemáticas em posição                
inicial de palavra, porque não existe material segmental à esquerda de C1 e só podem ser consideradas as                  
possibilidades de Ataque Ramificado e de Ataque-Ataque.  
67 Esta hipótese de silabificação pode corresponder tanto a divisões silábicas que representam sílabas sem               
Núcleo preenchido como a sílabas com formato CV que são criadas através da inserção de uma vogal                 
epentética.  
68 Sempre que nos referirmos à hipótese de silabificação, utilizamos maiúsculas nas iniciais de Ataque               
Ramificado.  
69 Neste caso, é possível que haja indícios de epêntese, mas não foi possível verificar a sua realização em                   
espectrograma nem gravar as sessões pelo facto de todos os testes orais terem sido aplicados virtualmente,                
através de uma plataforma de reuniões virtual. 
70 Em vocábulos do léxico comum, consideramos que, de facto, possam ser consideradas sílabas sem Núcleo                
preenchido. No caso de palavras que não sejam de um domínio comum ou de um léxico do quotidiano,                  
considerar-se-á uma de duas possíveis soluções para desfazer a sequência CC problemática: sílabas sem Núcleo               
preenchido ou o processo de epentização que faz gerar sílabas CV.  
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Ataque-Ataque a.f.ta C1 em Ataque de    
sílaba com Núcleo   
vazio e C2 em Ataque     
simples de sílaba   
adjacente. 

É violado o princípio    
de que o Núcleo é o      
constituinte de  
preenchimento 
obrigatório. 

Ataque-Ataque a.f(e).ta C1 em Ataque de uma     
sílaba formada através   
de um processo de    
epentização e C2 em    
Ataque simples de   
sílaba adjacente.  

PS e CD são    
respeitados, mas é   
inserida uma vogal   
epentética.  

Outras afta C1 e C2 encontram-se    
no interior de uma    
sílaba delimitada por   
vogais. 

Nenhum dos  
segmentos pode  
corresponder a  
constituintes silábicos  
na fonologia do   
português.  

 

Em relação à “língua dos pês” (Teste II), serão admitidas sete possibilidades de             

manipulação de sílabas complexas, correspondendo a: Ataque Ramificado, Ataque         

Ramificado + Ataque Simples, Coda-Ataque, Coda-Ataque + Ataque Simples,         

Ataque-Ataque e Outras.  

Nos esquemas que se seguem e que são da nossa autoria, ilustramos aquelas sete              

possibilidades de silabificação acompanhadas de alguns exemplos para facilitar a          

compreensão das hipóteses de divisão consideradas, tendo em conta as palavras gnomo e             

facto : 71

 

(17) Sequências CC problemáticas em posição inicial de palavra :  72

 
a) C1 e C2 em Ataque Ramificado na sílaba original e na sílaba “p” (Ataque              

Ramificado)  73

1. [[C1C2V]σ.[CV]σ]ω → [[C1C2V]σ.[[p]C2V]σ.[CV]σ.[[p]V]σ]ω  74

ex.: [[gno]σ.[mu]σ]ω → [[gno]σ.[pno]σ.[mu]σ.[pu]σ]ω 

71 Nenhum destes exemplos foi apresentado aos participantes do estudo. No entanto, isto deveria ser aquilo que                 
se previa de acordo com a descrição da “língua dos pês” que já se apresentou neste trabalho e segundo as                    
instruções que lhes foram apresentadas inicialmente. 
72 Em posição inicial de palavra não podemos considerar a hipótese de silabificação Coda-Ataque pelas razões                
apresentadas na Nota 66.  
73 O que se encontra entre parênteses corresponde à possibilidade de silabificação selecionada.  
74 Esta possibilidade corresponde à simples substituição de C1 por [p]. 
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2. [[C1C2V]σ.[CV]σ]ω → [[C1C2V]σ.[[pp]V]σ.[CV]σ.[[p]V]σ]ω  75

ex.: [[gno]σ.[mu]σ]ω → [[gno]σ.[ppo]σ.[mu]σ.[pu]σ]ω 

 

b) C1 e C2 em Ataque Ramificado na sílaba original e em Ataque Simples na              

sílaba “p” (Ataque Ramificado + Ataque Simples) 

1. [[C1C2V]σ.[CV]σ]ω → [[C1C2V]σ.[[p]V]σ.[CV]σ.[[p]V]σ]ω  76

ex.: [[gno]σ.[mu]σ]ω → [[gno]σ.[po]σ.[mu]σ.[pu]σ]ω 

 

c) Inserção de uma vogal epentética/Núcleo vazio entre C1C2 (Ataque-Ataque) 

1. [[C1C2V]σ.[CV]σ]ω → [[C1(e)]σ.[[p](e)]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω 

ex.: [[gno]σ.[mu]σ]ω → [[gɨ]σ.[pɨ]σ.[no]σ.[po]σ.[mu]σ.[pu]σ]ω 

 

2. [[C1C2V]σ.[CV]σ]ω → [[C1]σ.[[p]]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω 

ex.: [[gno]σ.[mu]σ]ω → [[g]σ.[p]σ.[no]σ.[po]σ.[mu]σ.[pu]σ]ω 

 

(18) Sequências CC problemáticas em posição medial de palavra:  
 

a) C1 e C2 em Ataque Ramificado na sílaba original e na sílaba “p” (Ataque              

Ramificado) 

1. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CV]σ.[[p]V]σ.[C1C2V]σ.[[p]C2V]σ]ω  77

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fa]σ.[pa]σ.[ktu]σ.[ptu]σ]ω  

 

2. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CV]σ.[[p]V]σ.[C1C2V]σ.[[pp]V]σ]ω  78

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fa]σ.[pa]σ.[ktu]σ.[ppu]σ]ω  

 

b) C1 e C2 em Ataque Ramificado na sílaba original e em Ataque Simples na              

sílaba “p” (Ataque Ramificado + Ataque Simples) 

1. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CV]σ.[[p]V]σ.[C1C2V]σ.[[p]V]σ]ω  79

75 Consideramos a possibilidade de que, na representação fonológica dos falantes, ambas as consoantes do grupo                
consonântico associado à posição de Ataque ramificado sejam substituídas por [p]. 
76 Esta possibilidade corresponde à substituição de todo o grupo consonântico por [p], correspondendo ao               
formato CV. 
77 cf. Nota 74.  
78 cf. Nota 75.  
79 cf. Nota 76.  
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ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fa]σ.[pa]σ.[ktu]σ.[pu]σ]ω  

 

c) Inserção de uma vogal epentética/Núcleo vazio entre C1C2 (Ataque-Ataque) 

1. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CV]σ.[[p]V]σ.[C1(e)]σ.[[p](e)]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω 

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fa]σ.[pa]σ.[kɨ]σ.[pɨ]σ[tu]σ.[pu]σ]ω  

 

2. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CV]σ.[[p]V]σ.[C1]σ.[[p]]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω 

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fa]σ.[pa]σ.[k]σ.[p]σ[tu]σ.[pu]σ]ω  

 

d) C1 em posição de Coda e C2 em posição de Ataque de sílaba adjacente              

(Coda-Ataque)  
1. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CVC1]σ.[[p]VC1]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω 

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fak]σ.[pak]σ.[tu]σ.[pu]σ]ω  

 
e) C1 em posição de Coda na sílaba original e ausente de sílaba “p” e C2 em                

posição de Ataque Simples de sílaba adjacente e em Ataque Simples de sílaba             

“p” (Coda-Ataque + Ataque Simples)  

1. [[CV]σ.[C1C2V]σ]ω → [[CVC1]σ.[[p]V]σ.[C2V]σ.[[p]V]σ]ω  80

ex.: [[fa]σ.[ktu]σ]ω → [[fak]σ.[pa]σ.[tu]σ.[pu]σ]ω  

 

Importa ressalvar que, entre estas hipóteses de manipulação de palavras através da            

“língua dos pês”, também há casos em que são violados princípios pelos quais as sílabas se                

regem.  

Como objetivos específicos, além de verificarmos a forma como é representada a            

sequência CC problemática, através do seu formato silábico, pretendemos também observar           

se a posição na palavra determina o processamento destas sequências CC e se a variável               

conhecimento/desconhecimento dos vocábulos em análise também influencia os resultados.  

 

2. Estudo empírico 

2.1. Metodologia: descrição da população e técnicas de procedimento 

80 Não excluímos a hipótese de que, na “língua dos pês”, a sílaba seja realizada sem Coda preenchida,                  
correspondendo ao formato CV, como ilustra o exemplo.  
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2.1.1. Descrição da população 

O número de informantes que constitui a população deste estudo corresponde a um             

total de 26 indivíduos. Todos os indivíduos são falantes nativos monolingues do PE e todos               

detentores do grau de escolaridade obrigatória previsto pela lei portuguesa que equivale ao             81

12.º ano do Ensino Secundário.  

A população selecionada para tal foi dividida em dois grupos de informantes: um             

grupo constituído por estudantes de Química e outro grupo constituído por estudantes de             

Belas Artes. O número de estudantes de Química corresponde a 13 e o número de estudantes                

de Belas Artes também corresponde a 13, como é possível verificar no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1. Dados relativos às áreas da população selecionada.  

 

 

Contamos com a participação de 15 informantes do sexo feminino e 11 indivíduos do              

sexo masculino, como podemos observar no Gráfico 2:  

 

81 Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto publicada no Diário da República.  
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Gráfico 2. Dados relativos ao género da população selecionada.  

 

 

A faixa etária em que a população selecionada se insere e a que considerámos a mais                

adequada para o estudo é compreendida entre os 19 e os 32 anos de idade. Os dados relativos                  

às idades do número total de informantes encontram-se pormenorizada e separadamente           

apresentados no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3. Dados relativos à idade da população selecionada.  

  

 

Temos informantes de cinco faculdades, mais concretamente, de duas faculdades de           

Lisboa e de três faculdades do Porto, sendo elas: Faculdade de Belas Artes da Universidade               

do Porto, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade de Farmácia da             

Universidade do Porto, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de            
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Lisboa e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No Gráfico 4, temos             

discriminado o número de informantes que se distribui por cada uma das instituições: 

 

Gráfico 4. Dados relativos à faculdade da população selecionada.  

 

 

O nível de escolaridade que o número total de informantes detinha à data da aplicação               

dos testes encontrava-se entre o 1.º ano de Licenciatura e o 2.º ano de Mestrado. No Gráfico                 82

5, apresentamos em pormenor o número de informantes que se encontrava em cada um dos               

ciclos de estudos e respetivos anos curriculares: 

 

Gráfico 5. Dados relativos ao nível de escolaridade da população selecionada.  

 

 

82 Em algumas das faculdades que os informantes frequentavam, alguns cursos de Licenciatura duram 3 anos e                 
em outros duram cerca de 4 anos.  
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Os informantes analisados são naturais dos seguintes distritos de Portugal continental:           

Porto, Aveiro, Vila Real, Braga, Bragança, Lisboa, Leiria, Viseu e Setúbal. Um dos             

informantes é natural da ilha do Faial pertencente ao arquipélago dos Açores. No Gráfico 6,               

podemos ver os dados relativos à naturalidade do número total de informantes:  

 

Gráfico 6. Dados relativos à naturalidade da população selecionada.  

 

 

Vistas todas as informações relativas ao número total de informantes, temos a            

destacar que as informações mais relevantes e necessárias que constarão da nossa análise são              

as informações respeitantes às áreas de estudos dos informantes, não se dando tanta             

prioridade a características como a idade, o sexo, o nível de escolaridade e a naturalidade dos                

informantes. Isto deve-se ao facto de a área de estudos dos informantes ser um aspeto               

fundamental na observação dos resultados do Teste III, um teste com o qual se pretende               

analisar o conhecimento do léxico específico de uma das áreas de estudos a que pertence um                

grupo de informantes.  

Passemos agora à apresentação de todas as técnicas de procedimento para aplicação            

do estudo na subsecção seguinte.  

 

2.1.2. Técnicas de procedimento 

A aplicação dos testes teve como base a necessidade de perceber a forma como os               

falantes escolarizados do PE entendem sequências CC problemáticas na língua.  

Assim, para entender as intuições fonológicas dos falantes, iriam ser testados           

indivíduos de forma presencial e analisando em espectrograma o aspeto que queríamos mais             
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especificamente comprovar neste estudo: a existência de Núcleos vazios. Isso não foi            

possível devido à pandemia mundial que surgiu em 2020 e que fez levantar um estado de                

emergência compreendendo quarentena obrigatória durante os meses de março e de abril,            

meses esses que seriam aqueles em que estava prevista a recolha presencial de dados para o                

estudo. 

Por essa razão, o trabalho experimental teve que ser adaptado e, assim, foram             

aplicados três testes orais a 26 indivíduos à distância, através de uma plataforma de reuniões               

virtual, o Zoom. 

Esses três testes, que serão explicados pormenorizadamente na subsecção 2.4. e que            

se encontram nos Anexos I, II e III foram criados para testar três aspetos fundamentais na                

análise destas sequências CC marcadas: i) formato silábico representativo, ii) relevância da            

posição na palavra e iii) variável conhecimento.  

Os indivíduos voluntariaram-se para participar neste estudo depois de lhes ser enviado            

um e-mail dinâmico, que foi originalmente enviado para todos os estudantes inscritos nos             

cursos de Licenciatura e/ou de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Química, Química           

Aplicada, Engenharia Química, Artes Plásticas, Design de Comunicação, Design Gráfico e           

Projetos Editoriais nas Faculdades de Farmácia, de Ciências, de Engenharia e de Belas Artes              

da Universidade do Porto. No caso dos informantes da Faculdade de Ciências da             

Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de              

Lisboa, foi enviado um e-mail pessoal aos coordenadores dos cursos de Química e de              

Química Aplicada pedindo-lhes que divulgassem junto dos seus estudantes o presente estudo.  

Os encontros virtuais aconteceram durante o mês de junho de 2020 e cada um deles               

durou, em média, cerca de uma hora e meia. 

Os testes foram aplicados respeitando a ordem de cada um deles - em primeiro lugar,               

o Teste I, em segundo lugar, o Teste II e, em terceiro lugar, o Teste III. 

No início de cada teste houve sempre uma conversa de apresentação descontraída para             

tornar o encontro o mais tranquilo e informal possível, de forma a que cada um dos                

informantes não se sentisse confrangido ou decidisse nesse momento abandonar o estudo            

caso fosse iniciada logo a aplicação dos testes. Por opção do examinador, não havia um               

carácter obrigatório para a aplicação dos testes decorrer através de chamada de vídeo, mas              

antes apenas utilizando o microfone na plataforma, o que fez com que os informantes se               

sentissem sempre mais à vontade e optassem por esta hipótese. 
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Para tornar a aplicação dos testes mais ligeira e para garantir alguma cooperação da              

parte de todos os informantes, foi-lhes inicialmente transmitida a ideia de que o que se estava                

a analisar com este estudo não seriam respostas corretas ou respostas erradas e, no final de                

todos os testes, foi-lhes explicado o porquê e também o objeto de análise concreto, que não                

deveria ser explicado no início da sessão para não comprometer os resultados.  

As indicações necessárias que todos os informantes precisavam de saber encontram-se           

nas fichas de apresentação de cada um dos testes, que foram sempre lidas juntamente com os                

participantes antes da aplicação de cada teste recorrendo à ferramenta “Compartilhar Tela” da             

plataforma Zoom. No entanto, as listas de palavras presentes em cada um deles nunca foram               

reveladas aos informantes, sendo que eles teriam que ter necessariamente, num primeiro            

momento, apenas o estímulo sonoro e não visual de cada palavra.  

No entanto, uma informação que foi sempre necessária acrescentar oralmente à           

medida que os testes foram decorrendo e que não consta das fichas de apresentação de               

nenhum deles foi o facto de, se os informantes não entendessem alguma das palavras em               

análise, seriam repetidas oralmente num máximo de três vezes. Caso ao fim dessas três vezes               

a palavra não fosse mesmo entendida, seria revelada a forma como ela é escrita ou era                

diretamente escrita na secção de “Bate-Papo” que o Zoom tem disponível para os             

intervenientes interagirem por escrito.  

Nessas fichas de apresentação, obtinham, em primeiro lugar, a informação do número            

de palavras que estava a ser analisada em cada teste. Em segundo lugar, era-lhes transmitido               

o objetivo concreto de cada teste (no primeiro e no terceiro testes, pretendia-se divisão              

silábica explícita; no segundo teste, pretendia-se a manipulação de algumas palavras na            

“língua dos pês”), havendo sempre um intervalo de silêncio entre cada palavra por parte do               

examinador para os informantes procederem à tarefa necessária sem ruído de fundo ou sem              

qualquer interrupção. Em terceiro lugar, pedia-se aos informantes que aguardassem sempre           

que o examinador anotasse todos os resultados.  

 

2.2. Constituição do corpus 

Para o presente estudo, foram criados três testes experimentais (cf. Anexos I, II e III)               

como se adiantou anteriormente. Com base naquilo que já foi desenvolvido em Ribeiro             

(2019), apoiámo-nos em alguns exemplos apresentados nesse trabalho.  
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Todas as palavras que contêm sequências CC problemáticas foram escolhidas          

seguindo o critério de que todas teriam que pertencer apenas a uma e à mesma classe de                 

palavras, nomeadamente, aos nomes. Num primeiro momento, tentámos selecionar palavras          

que não contivessem o encontro consonântico ou nenhuma das consoantes do grupo em             

sílaba tónica, mas nesse caso o corpus teria que ser muito mais reduzido e as conclusões a                 

tirar poderiam ser menos reveladoras. Por essa razão, optámos por alternar, em alguns casos,              

na escolha de palavras com as consoantes em sílaba tónica e em sílaba átona. No entanto,                

temos consciência de que a tonicidade pode também ser um fator a considerar na              

compreensão destes encontros.  

Em primeiro lugar, selecionou-se um conjunto composto por 60 palavras que           

continham sílabas não marcadas ou naturais na língua, que serviriam como palavras            

distratoras, presentes apenas no Teste I. Essas palavras distribuem-se por seis conjuntos,            

sendo eles:  

- um conjunto de 10 palavras com sequências CV (5 palavras dissilábicas e 5 palavras              

trissilábicas);  

- um conjunto de 10 palavras com sequências CCV (5 palavras dissilábicas e 5             83

palavras trissilábicas);  

- um conjunto de 10 palavras com sequências CCVC (5 palavras dissilábicas e 5             84

palavras trissilábicas);  

- um conjunto de 10 palavras com sequências CVC (5 palavras dissilábicas e 5 palavras              

trissilábicas);  

- um conjunto de 10 palavras com sequências VG (5 palavras dissilábicas e 5 palavras              

trissilábicas); 

- um conjunto de 10 palavras com sequências CVG (5 palavras dissilábicas e 5 palavras              

trissilábicas). 

Em segundo lugar, selecionou-se um conjunto composto por 44 palavras que contêm            85

sequências CC problemáticas a serem analisadas nos Testes I e II. De seguida, procedemos à               

divisão desse conjunto em dois subconjuntos.  

83 As sequências CC consideradas para o formato CCV foram apenas as sequências compostas por               
Obstruinte℘Vibrante. 
84 cf. Nota 83, que se aplica também ao formato CCVC.  
85 No Teste I, juntamente com as 60 palavras distratoras, temos um total de 102 palavras. No Teste II,                   
acrescentamos apenas duas palavras distratoras, o que fez com tivéssemos um total de 44 palavras.  
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O primeiro subconjunto corresponde a um grupo de 16 palavras com sequências CC             

marcadas ou problemáticas que só foram encontradas numa das posições da palavra. Note-se             

que, nestes casos, não temos exatamente a mesma sequência CC em posição inicial e em               

posição medial de palavra, sendo que:  

- 10 palavras contêm sequências de Obstruinte℘Obstruinte (2 palavras com a sequência           

CC em posição inicial de palavra e 8 palavras com a sequência CC em posição medial                

de palavra); 

- 6 palavras contêm sequências de Obstruinte℘Nasal (todas elas em posição medial de            

palavra).  

 

O segundo subconjunto corresponde a um grupo de 26 palavras com sequências CC             

marcadas que foram encontradas em início absoluto de palavra e em posição medial de              

palavra. Note-se que, neste caso, temos exatamente a mesma sequência CC em posição inicial              

e em posição medial, sendo que:  

- temos 7 pares de palavras nas quais podemos encontrar sequências de           

Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial e em posição medial de palavra, o que            

perfaz um total de 14 palavras; 

- temos 4 pares de palavras nas quais podemos encontrar sequências de           

Obstruinte℘Nasal em posição inicial e em posição medial de palavra, perfazendo um            

total de 8 palavras; 

- temos 1 par de palavras nas quais podemos encontrar a sequência de Nasal℘Nasal             86

em posição inicial e em posição medial de palavra, contando com um total de 2               

palavras; 

- temos 1 par de palavras nas quais podemos encontrar sequências de           

Obstruinte℘Lateral em posição inicial e em posição medial de palavra, o que constitui             

um total de 2 palavras; 

- temos um par de palavras, que funcionam como distratoras, nas quais podemos            

encontrar a sequência de Obstruinte℘Vibrante, correspondendo a um total de 2           

palavras. 

 

86 A única sequência de Nasal℘Nasal existente em português é [mn]. 
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Em terceiro lugar, selecionou-se um conjunto constituído por 15 palavras de uma área             

do saber específica, de modo a analisá-las apenas no contexto do Teste III . Nessas palavras               87

com encontros consonânticos problemáticos, podíamos encontrar sequências CC em posição          

inicial e medial de palavra e apenas três tipos de sequências CC problemáticas eram alvo de                88

análise, correspondendo a 13 sequências em análise, sendo que:  

- 4 dessas palavras contêm sequências de Obstruinte℘Obstruinte; 

- 6 dessas palavras contêm sequências de Obstruinte℘Nasal; 

- 3 dessas palavras contêm sequências de Obstruinte℘Lateral; 

- 2 dessas palavras contêm sequências de Obstruinte℘Vibrante, sendo estas as palavras           

distratoras.  

 
2.3. Identificação do material linguístico analisado 

Nesta subsecção, destacar-se-ão apenas os vocábulos que continham as sequências          

consonânticas problemáticas em análise. Esse grupo de palavras é aquele que           

verdadeiramente constitui o material alvo de análise no estudo desenvolvido nesta           

dissertação.  

As palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Obstruinte são apresentadas no          

Quadro 12, as constituídas por sequências de Obstruinte℘Nasal são apresentadas no Quadro            

13, as constituídas por sequências de Nasal℘Nasal no Quadro 14 e as palavras constituídas              

por sequências de Obstruinte℘Lateral são apresentadas no Quadro 15. Nestes quatro quadros,            

apresentamos as sequências em análise nos Testes I e II: 

 
Quadro 12. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Obstruinte nos Testes I e II. 

Apenas em posição inicial de palavra Apenas em posição medial de palavra 

dzeta 
gbe 

quartzo 
Edgar 
advérbio  89

subconjunto  90

subgrupo  91

87 Estas palavras são todas diferentes daquelas analisadas nos Testes I e II. 
88 Atente-se ao facto de que, neste teste, não foram analisadas sequências de Nasal℘Nasal. 
89 Consideramos pertinente salientar o facto de que o [d] do prefixo “ad” (prefixo que tem até um significado                   
fixo na língua pela sua origem latina) tem diferentes representações fonológicas para os informantes quando é                
seguido de palavras distintas que têm diferentes segmentos em Ataque. 
90 cf. Nota 89, que se aplica também a um prefixo como “sub”. 
91 cf. Nota 90.  
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obséquio  92

obtuso  93

óbvio  94

Em posição inicial de palavra Em posição medial de palavra 

pterofagia 
psicologia 
ctenodonte 
czarista 
ftiríase 
djibutiense 
bdélio 

adepto 
egípcio 
facto 
eczema 
afta 
adjetivo 
abdómen 

 
Quadro 13. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Nasal nos Testes I e II. 

Apenas em posição inicial de palavra Apenas em posição medial de palavra 

 dracma 
dogma 
abnegação  95

submisso  96

cádmio 
Vietname 
Ariadne 

Em posição inicial de palavra Em posição medial de palavra 

cnémide 
gnomo 
pneumático 
tmese 

aracnídeo 
diagnose 
hipnose 
ritmo 

 

Quadro 14. Palavras constituídas por sequências de Nasal℘Nasal nos Testes I e II. 

Apenas em posição inicial de palavra Apenas em posição medial de palavra 

  

Em posição inicial de palavra Em posição medial de palavra 

mnemónica amniótico 

 
Quadro 15. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Lateral nos Testes I e II. 

Apenas em posição inicial de palavra Apenas em posição medial de palavra 

92 cf. Nota 89, que se aplica também a um prefixo como “ob”. 
93 cf. Nota 92.  
94 cf. Nota 92.  
95 cf. Nota 89, que se aplica também a um prefixo como “ab”.  
96 cf. Nota 90.  
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Em posição inicial de palavra Em posição medial de palavra 

plano repleto 

 
Nos Quadros 16, 17 e 18 apresentamos as palavras constituídas por sequências de             

Obstruinte℘Obstruinte, de Obstruinte℘Nasal e de Obstruinte℘Lateral, respetivamente. Estas        

foram as sequências em análise no Teste III, ficando apenas de lado as sequências de               

Nasal℘Nasal: 

 

Quadro 16. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Obstruinte no Teste III. 

Apenas em posição medial de palavra 

actínio 
neptúnio 
molibdénio 
roentgénio 

 
Quadro 17. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Nasal no Teste III. 

Apenas em posição medial de palavra 

cádmio 
dúbnio 
háfnio 
magnésio 
meitnério 
tecnécio 

 
Quadro 18. Palavras constituídas por sequências de Obstruinte℘Lateral no Teste III. 

Apenas em posição inicial de palavra 

cloro 
flúor 
platina 

 

2.4. Apresentação dos testes experimentais 

2.4.1. Teste I: Divisão silábica explícita 

O primeiro teste experimental, o teste de divisão silábica explícita, consistia na tarefa             

de divisão silábica de um conjunto de palavras alargado (cf. Anexo I) e que não corresponde                
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ao vocabulário de uma área do saber específica de nenhum dos grupos de informantes.  

O principal objetivo deste teste consistia em analisar os resultados relativos à forma             

como os sujeitos procediam à divisão de sílabas dentro das palavras que continham as              

sequências problemáticas, ou seja, verificar o formato silábico realizado com mais frequência            

para as sequências CC problemáticas no número total de informantes. E, através dessa tarefa,              

perceber se são respeitados os princípios silábicos, qual será o tipo de sequência que              

apresenta maior dificuldade e qual o padrão silábico mais representativo.  

O que se pode analisar nestes dados são os quatro tipos de sequências CC              

problemáticas em posição inicial e em posição medial de palavra. As hipóteses de             

silabificação possíveis para estas sequências em análise foram apresentadas já no Quadro 11.  

No início do Teste I, era explicado a cada informante o que se pretendia              

concretamente e era dado o exemplo de divisão silábica de duas palavras que continham os               

formatos silábicos CV e CVC (pedal) e CCV (troca) através de palmas. 

 

2.4.2. Teste II: “Língua dos pês” 

Com o segundo teste experimental, a “língua dos pês”, pretendia-se entender a            

consciência silábica que cada um dos informantes detém e, com isso, proceder-se à             

manipulação da unidade linguística em análise nesta dissertação. 

O recurso a este jogo linguístico serve o objetivo de analisar a forma como é               

representada e processada uma sequência consonântica problemática num conjunto mais          

restrito de palavras, isto é, o conjunto de palavras com sequências CC problemáticas que              

constituem o material linguístico deste estudo e que já foram alvo de análise no Teste I (cf.                 

Anexo II).  

O que se pode analisar nestes dados são exatamente as quatro sequências em análise              

em posição inicial e em posição medial de palavra. 

O objetivo principal deste teste seria perceber a representação de um encontro            

consonântico marcado, através do formato silábico apresentado, e da forma como ele é             

manipulado num jogo linguístico.  
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No início do Teste II, foi explicado a cada informante o que se pretendia através da                

explicação da variedade da “língua dos pês” em análise recorrendo a três palavras que              97

continham os formatos silábicos CV (janela), CCV (crónica, prato e trigo)  e V (adeus) . 98 99

Secundariamente, também foi possível perceber a forma como sujeitos autênticos          

manipulam sílabas com sequências CC problemáticas, o que nos ajuda a definir, de certa              

forma, este jogo de linguagem quando estamos perante sequências que não são aquelas que se               

espera encontrar numa “língua” que previsivelmente apresenta apenas o formato silábico CV.  

 

2.4.3. Teste III: Divisão silábica explícita de vocábulos de área do saber específica 

A aplicação do último teste experimental, o teste de divisão silábica explícita de um              

conjunto de palavras da área do saber de um dos grupos de informantes, mais concretamente,               

a divisão silábica explícita de 17 elementos químicos (cf. Anexo III) por parte de informantes               

de Química e de Belas Artes, tinha como objetivo principal verificar se o facto de um dos                 

grupos de informantes conhecer e/ou estar mais familiarizado com vocábulos específicos que            

contêm aquelas sequências CC problemáticas é determinante para esta tarefa se tornar mais             

simples. 

O que se pode analisar neste caso são apenas resultados relativos a sequências de              

Obstruinte℘Obstruinte em posição medial, Obstruinte℘Nasal em posição medial e         

Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra. 

O objetivo principal da aplicação deste teste era perceber se a variável conhecimento             

é um aspeto que entre na compreensão e na tarefa de divisão silábica. 

As indicações que foram dadas no Teste I foram repetidas na aplicação deste teste e as                

hipóteses de silabificação são aquelas que também constam do Quadro 11.  

Acreditamos que a facilidade que se pudesse refletir nas divisões feitas pelos            

informantes de Química, com base no conhecimento das palavras pedidas para dividir            

97 Variedade essa que considera Rimas ramificadas nas sílabas “p” (f isga → fis-pis-ga-pa; Fausto →               
Faus-paus-to-po) e Núcleos ramificados (pai → pai-pai e chão → chão-pão) e, nesta dissertação, as sequências                
CC naturais em Ataque ramificado (troca → tro-pro-ca-pa).  
98 Note-se que, nestes exemplos, a forma como foi apresentada a palavra na “língua dos pês” aos informantes foi                   
considerando sempre o Ataque ramificado nesse jogo → cró-pró-ni-pi-ca-pa, pra-pra-to-po e tri-pri-go-po. Desta             
forma, acreditamos que sempre que um informante, tendo por base exemplos com encontros consonânticos              
naturais na língua, ao considerar como Ataque ramificado na sílaba original uma sequência CC problemática               
mas não na “língua dos pês” (ex.: ri-pi-tmo-po), isso leva-nos a crer na possibilidade de que o falante não aceite                    
o grupo consonântico como um verdadeiro Ataque ramificado.  
99 Ao apresentar sílabas com Ataque vazio, pretendemos também perceber a consciência silábica dos              
informantes verificando se esses constituintes vazios são intuitivamente preenchidos neste jogo.  
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silabicamente, se pudesse refletir no tempo de resposta e na hipótese de silabificação que              

equivalesse à divisão silábica dos grupos consonânticos que podem constituir Ataque           

ramificado de sílaba em português, mas não foi produtivo nem relevante fazer essa análise. 

 

3. Descrição e análise pormenorizadas dos resultados 
Nesta secção, vão ser apresentados pormenorizadamente os resultados obtidos da          

aplicação destes testes experimentais.  

Na subsecção 3.1. são apresentados os dados relativos ao Teste I e no desdobramento              

dessa subsecção analisar-se-á o formato silábico mais representativo em relação às quatro            

sequências CC problemáticas em análise e a posição dessas sequências na palavra.  

Na subsecção 3.2. podemos observar os dados concernentes ao Teste II. Dentro dessa             

subsecção podemos encontrar informações relativas ao formato silábico mais representativo e           

à posição das sequências em análise nas palavras. 

Por último, na subsecção 3.3. temos dados relativos ao que se pode observar na              

aplicação do Teste III. Nas subsecções em que esta se subdivide, verificamos informações             

relativas ao formato silábico mais produtivo, à posição na palavra das sequências em análise              

e pretendíamos observar ainda algumas pistas em relação à variável conhecimento tendo em             

consideração vocábulos de uma área do saber específica.  

 

3.1. Teste I: Divisão silábica explícita   100

3.1.1. Formato silábico e posição na palavra 

3.1.1.1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte 

Em primeiro lugar, ocupar-nos-emos com os resultados de 16 palavras em análise            

com sílabas marcadas em apenas uma posição na palavra. 

No que às sequências de obstruintes em início absoluto de palavra diz respeito             

(presentes nas palavras gbe e dzeta), o formato silábico mais representativo nas respostas do              

número total de informantes corresponde a Ataque-Ataque. 

100 Neste teste, houve apenas um caso em que uma sequência CC considerada não problemática pela literatura e                  
que deve constituir um Ataque ramificado na língua ([tɾ]) não foi selecionada na hipótese de Ataque                
Ramificado. As fronteiras silábicas foram colocadas entre [t] e [ɾ] na palavra trigo -> t(e).ri.go (Informante 9).                 
Em todos os outros casos, esta sequência foi silabificada como um Ataque ramificado.  

89 



 

Para a sequência [gb] temos 14 respostas para Ataque-Ataque contra 11 respostas para             

Ataque Ramificado e 1 outra resposta na qual se considera gbe uma sílaba. Na sequência [dz]                

temos 22 respostas enquanto Ataque-Ataque contra 1 resposta enquanto Ataque Ramificado e            

1 outra resposta em que dzeta é entendida como uma sílaba em português.  

O conjunto das respostas para Ataque-Ataque relativo às duas sequências perfaz o            

valor de 36 respostas num conjunto de 52, correspondendo a 69% das respostas, como se               

pode constatar na Tabela I do Anexo IV e no Gráfico 7, que se apresenta em baixo: 

 
Gráfico 7. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte apenas em posição inicial de palavra em            
percentagem no Teste I. 

 
 

Já em relação às palavras com sequências de obstruintes apenas em posição medial de              

palavra ainda dentro do conjunto daquelas 16 palavras (Edgar, advérbio, subconjunto,           

subgrupo, obséquio, obtuso, óbvio e quartzo), o formato silábico preferencial para resolver            

aqueles encontros consonânticos é o de Coda-Ataque, correspondendo a um total de 143             

respostas em 208, ou seja, equivale a 69% do total. As sequências [dg], [dv], [bk], [bg], [bz],                 

[bt] e [bv] são as mais representativas deste formato silábico correspondendo a 140 respostas              

das 143 relativas a esta hipótese de silabificação.  
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Para as sequências [bk] e [bg], temos um total de 26 respostas para ambas              

correspondentes à silabificação enquanto Coda-Ataque e nenhum dos informantes considerou          

as possibilidades de silabificação como Ataque Ramificado ou Ataque-Ataque nestas          

sequências. Isto mostra-nos que, nestes dois casos, os informantes entendem que o prefixo             

sub é também uma sílaba com uma representação fixa e dentro da qual não se devem cindir                 

segmentos.  

No caso da sequência [bv], 17 informantes consideram que deve ser dividida            

enquanto Coda-Ataque, 8 informantes consideram que elas devem ocupar o mesmo           

constituinte silábico e, por isso, representam um Ataque ramificado e 1 informante considera             

que óbvio corresponde a uma sílaba em português. Neste caso, podemos entender que o              

prefixo “ob” em português não tem uma representação muito clara para este grupo de              

informantes, dadas as divergências entre as possibilidades de silabificação apresentadas. No           

entanto, o conhecimento fonológico do último informante que considera óbvio como uma            

sílaba, mostra-nos que a representação desta sequência CC problemática não é pacífica, pelo             

facto de a colocar de forma a que nenhum dos segmentos possa ser associado a um                

constituinte silábico em português, inserindo-a no interior de uma sílaba delimitada por            

vogais tanto à esquerda como à direita.  

Por último, a sequência [tz] é aquela em que, contrariamente aos dados das outras              

sequências apresentadas anteriormente, a maioria dos informantes considera como um          

Ataque ramificado (20 informantes), sendo que apenas 3 informantes consideram que esta            

sequência seja dividida enquanto Coda-Ataque e outros 3 informantes consideram que deva            

haver uma divisão entre [t] e [z], podendo inserir ou não uma vogal epentética entre elas e                 

fazendo com que esta sequência seja selecionada na opção de Ataque-Ataque, como se pode              

observar na Tabela 2 do Anexo IV e no Gráfico 8, que em baixo se apresenta: 
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Gráfico 8. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte apenas em posição medial de palavra em            
percentagem no Teste I.  

 

 

A partir de agora, trataremos os resultados que obtivemos no conjunto de 26 palavras              

que contêm sequências CC marcadas tanto em posição inicial de palavra como em posição              

medial.  

As sequências de obstruintes analisadas foram [pt] (pterofagia e adepto), [ps]           

(psicologia e egípcio), [kt] (ctenodonte e facto), [kz] (czarista e eczema), [ft] (ftiríase e afta),               

[dʒ] (djibutiense e adjetivo) e [bd] (bdélio e abdómen) em posição inicial e medial de palavra.  

A forma de silabificar sequências de obstruintes em posição inicial de palavra que             

parece ser aquela mais aceitável para os informantes do estudo é como Ataque Ramificado,              

correspondendo a um total de 135 respostas em 182 - representando 74% do total. Podemos               

observar esses dados na Tabela 4 do Anexo IV, assim como no Gráfico 9 que se segue:  
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Gráfico 9. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra em percentagem no             
Teste I.  

 
 

No entanto, em posição medial de palavra a tendência altera-se e é enquanto             

Coda-Ataque que os falantes dividem as sequências de obstruintes, correspondendo a um            

total de 100 respostas em 182 - 55% do total. Todos estes dados podem ser observados nas                 

Tabela 5 do Anexo IV e também no Gráfico 10: 
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Gráfico 10. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra em percentagem no             
Teste I.  

 

 

No registo dos resultados de 2 informantes , a sequência [ft] presente na palavra afta              101

não é dividida em nenhuma das possibilidades previstas e a própria palavra afta é considerada               

por eles uma sílaba em português. Consideramos que a dificuldade em dividir esta sequência              

CC problemática faz com que as duas consoantes sejam associadas às vogais que se              

encontram nos limites da palavra ou, neste caso, da sílaba. Desta forma, não detêm nenhum               

estatuto silábico e não podemos prever a aceitabilidade deste grupo consonântico para estes 2              

informantes. 

As sequências que são maioritariamente divididas enquanto Ataque Ramificado em          

posição inicial de palavra são as sequências [pt], [ps], [kt], [kz], [ft] e [dʒ], correspondendo a                

125 respostas num total de 182. A sequência [bd] é maioritariamente dividida como             

Ataque-Ataque (16 respostas num total de 47 relativas a esta sequência).  

Em posição medial de palavra, as sequências que são amplamente divididas enquanto            

Coda-Ataque são as sequências [pt], [kt], [kz], [ft] e [bd] (correspondendo a um total de 79                

respostas em 182). As sequências [ps] e [dʒ] são entendidas como Ataque Ramificado pela              

maior parte dos falantes (31 respostas num total de 182).  

 

101 Informantes 14 e 15.  
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3.1.1.2. Sequências de Obstruinte℘Nasal 

Em primeiro lugar, deter-nos-emos com os resultados de palavras em análise com as             

sequências de Obstruinte℘Nasal em apenas uma posição na palavra, neste caso, apenas em             

posição medial de palavra daquele conjunto de 16 palavras em análise. 

As sequências que temos em análise encontram-se nas palavras dracma, dogma,           

submisso, abnegação, Vietname e Ariadne.  

Aqui, temos a salientar que o formato silábico mais representativo foi o de             

Coda-Ataque, correspondendo a um total de 59 respostas em 126 - 46,8% do total.  

As sequências [km], [gm], [bm] e [tn] foram aquelas que os falantes entenderam             

maioritariamente como Coda-Ataque, representando 62 respostas de um total de 73. Já as             

sequências [bn] e [dn] parecem ser entendidas como Ataque Ramificado, representando 26            

respostas em 57, como se pode observar na Tabela 3 do Anexo IV e no Gráfico 11 em baixo: 

 

Gráfico 11. Sequências de Obstruinte℘Nasal apenas em posição medial de palavra em percentagem             
no Teste I.  

 

 

A sequência [bn] é silabificada enquanto abne por 2 informantes . Ora, isto é             102

possível que se desencadeie pelo facto de, na representação fonológica dos falantes, haver             

apagamento do [ɨ] final e de [bn] corresponder a uma Coda ramificada em português para               

estes indivíduos. 

102 Informantes 15 e 18.  
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Em relação às sequências de Obstruinte℘Nasal analisadas em posição inicial e medial            

de palavra, temos as sequências [kn] (cnémide e aracnídeo), [gn] (gnomo e diagnose), [pn]              

(pneumático e hipnose) e [tm] (tmese e ritmo). Desta recolha, importa destacar que tanto em               

posição inicial como em posição medial de palavra, os informantes consideram que estes             

grupos consonânticos devem corresponder a Ataques ramificados, sendo que temos 70           

respostas num total de 104 em posição inicial (67% do total) e 48 respostas num total de 104                  

em posição medial (46% do total) que apresentam alguma preferência por aquele padrão             

silábico, como se torna evidente nas Tabelas 6 e 7 do Anexo IV e nos gráficos que se                  

seguem: 

 

Gráfico 12. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição inicial de palavra em percentagem no Teste              
I.  
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Gráfico 13. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
I.  

 
 

No entanto, em início absoluto de palavra, quase a totalidade dos sujeitos analisados             

(20 informantes) considera que a sequência [tm] deve ser distribuída por duas sílabas             

distintas e sucessivas, sendo que o [t] ocupa a posição de Ataque simples de uma sílaba                

possivelmente sem Núcleo preenchido ou enquanto Ataque simples de uma sílaba CV que             

surge pela inserção de vogal epentética. Já em posição medial de palavra, a mesma sequência               

é entendida como Coda-Ataque para 15 informantes, ocupando [t] a posição de Coda de uma               

sílaba e [m] o Ataque simples da sílaba adjacente.  

A sequência [pn], em posição medial de palavra, altera o seu estatuto de Ataque              

Ramificado e passa a ser representada como Coda-Ataque - correspondendo a 16 respostas             

num total de 44 respostas atinentes a esta hipótese de silabificação (42% do total).  

 
3.1.1.3. Sequências de Nasal℘Nasal 

No conjunto de palavras com sequências CC marcadas em apenas uma das posições             

na palavra, não temos exemplos de sequência de Nasal℘Nasal, pelo facto de, em português,              

ela ser apenas uma e se encontrar em ambas as posições da palavra.  

No par de palavras com a sequência Nasal℘Nasal tanto em início de palavra             

(mnemónica) como em posição medial (amniótico), importa destacar que, no primeiro caso, o             

formato silábico preferencial é enquanto Ataque-Ataque (correspondendo a um total de 18            
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respostas em 26 - 69% do total) e, no segundo caso, o formato mais relevante é enquanto                 

Ataque Ramificado (correspondendo a um total de 13 respostas em 26 - 50% do total), como                

se pode constatar nas Tabelas 8 e 9 do Anexo IV e nos gráficos que se apresentam em baixo: 

 

Gráfico 14. Sequência de Nasal℘Nasal em posição inicial de palavra em percentagem no Teste I. 

 
 

Gráfico 15. Sequência de Nasal℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste I. 
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3.1.1.4. Sequências de Obstruinte℘Lateral 

No conjunto de palavras com sequências CC marcadas em apenas uma das posições             

na palavra, não temos exemplos de sequência de Obstruinte℘Lateral, pelo facto de, em             

português, várias sequências deste tipo se poderem encontrar em ambas as posições da             

palavra. Optámos por escolher apenas uma para análise - a sequência [pl], como se pode               

observar nas Tabelas 10 e 11 do Anexo IV e também nos gráficos seguintes: 

 

Gráfico 16. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra em percentagem no Teste              
I.  
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Gráfico 17. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
I. 

 
 

Apesar dos argumentos apresentados em Veloso (2003, 2006), a sequência [pl] é            

entendida como um verdadeiro Ataque Ramificado em ambas as posições da palavra para             

todos os indivíduos estudados nesta dissertação, que são falantes escolarizados do PE. 

 

3.2. Teste II: “Língua dos pês” 

3.2.1. Formato silábico e posição na palavra 

3.2.1.1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte 

Com a aplicação deste teste, tentamos entender, por um lado e, essencialmente, a             

representação destes encontros consonânticos no contexto de um jogo de linguagem no qual             

os falantes manipulam sílabas e, ao mesmo tempo, de alguma forma, definir a forma como               

este jogo, ou melhor, esta “língua” é, de facto, falada por sujeitos autênticos que encontrem               

estas sequências CC no caminho.  

Serão analisados, em primeiro lugar, os dados obtidos no conjunto de 16 palavras com              

sequências em apenas uma das posições da palavra. 

Relativamente às sequências de Obstruinte℘Obstruinte apenas em posição inicial de          

palavra, salientamos o facto de as sequências em ambas as palavras terem sido,             

maioritariamente, silabificadas enquanto Ataque-Ataque - 15 respostas em 37 para a           

sequência [gb] e 22 respostas em 37 para a sequência [dz]), dentro de um universo de 52                 
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respostas (representando 71% do total). Isto significa que tanto na sílaba original como na              

sílaba “p”, a forma como os falantes procederam foi silabificando as palavras dzeta e gbe               

como d-p-ze-pe-ta-pa e g-p-be-pe .  103

A sequência [gb] tanto na sílaba original como na “língua dos pês” foi silabificada              

como Ataque Ramificado por 5 informantes num total de 26 indivíduos. No entanto, 4              

informantes consideram que ela deve representar um Ataque Ramificado na sílaba original,            

mas no jogo linguístico esse Ataque Ramificado deve ser totalmente substituído por [p],             

correspondendo a um Ataque simples.  

No caso de [dz], 1 informante considera que a sequência CC problemática deve ser              

entendida como um Ataque Ramificado na sílaba original e na sílaba “p”. Os 3 restantes               

informantes consideram que [dz] deve ser um Ataque ramificado na sílaba original e Ataque              

simples na “língua dos pês”.  

Todos estes dados podem ser observados na Tabela 1 do Anexo V e no Gráfico 18,                

que a seguir se apresenta: 

 

Gráfico 18. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra em percentagem no             
Teste II. 

 
 

103 Apenas em dois casos (Informantes 7 e 12) é que se tornou evidente que os falantes não procediam à divisão                     
silábica inserindo um [ɨ] epentético ou considerando Núcleo vazio na “língua dos pês”, pois a palavra foi                 
silabificada como g-p[e]-be-pe. 
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Já no caso das sequências de obstruintes apenas em posição medial de palavra, em              

que temos em análise os encontros consonânticos presentes nas palavras Edgar, advérbio,            

subconjunto, subgrupo, obséquio, obtuso, óbvio e quartzo, o formato silábico mais           

representativo entre o total de falantes analisados foi o de Coda-Ataque (com um total de 102                

respostas em 208 - 49% do total), sendo que os indivíduos dividem maioritariamente estas              

palavras da seguinte forma: ad-pad-ver-per-bi-pi-o-po ou sub-pub-gru-pru-po-po . Ou        104 105

seja, o formato Coda-Ataque é considerado tanto na sílaba original como na sílaba “p”              

manipulada.  

Isto pode ser observado na Tabela 2 do Anexo V e no gráfico em baixo:  

 

Gráfico 19. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra em percentagem no             
Teste II.  

 
 

No entanto, em casos como advérbio que foi frequentemente dividido como           

ad-pap-ver-per-bi-pi-o-po, isto mostra-nos duas coisas: em primeiro lugar, revela-nos que, na           

consciência dos informantes analisados, é aceitável que em posição de Coda silábica ocorram             

segmentos diferentes de [ɾ], [ɫ], [ʃ] e [ʒ], pelo facto de não se tratar aqui de consoantes                 

104 Nesta dissertação, optamos pela representação silábica de ditongos crescentes como hiatos, apesar de, nas               
respostas dos informantes, se ter verificado uma evidente oscilação entre ditongo e hiato em todos os casos. 
105 Achamos relevante o facto de a consoante excecional em Coda no prefixo “sub” também ser substituída por                  
/p/ na sílaba “p”. É possível que esta substituição, que foi muito frequente entre os falantes, esteja mais                  
relacionada com o facto de estarmos perante duas consoantes homorgânicas do que nos revele algumas pistas                
relativamente à aceitação de Codas diferentes daquelas que são aceites amplamente aceites pela fonologia do               
português.  
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homorgânicas; em segundo lugar, com este exemplo, percebemos que, pelo facto de o [ɾ] não               

ser igualmente substituído por [p], tal como acontece com C1 de uma sequência CC              

problemática, há uma representação claramente distinta relativamente a estas consoantes:          

uma ocupa a posição de C1 de um grupo problemático e isso comprova que o prefixo “ad”                 

não é entendido com um valor fixo na língua para esses falantes e outra é uma consoante que,                  

de facto, pode figurar em posição de Coda silábica em português.  

As sequências [dg], [dv], [bk], [bg], [bz] e [bt] são as que são entendidas              

essencialmente como Coda-Ataque na palavra original e na “língua dos pês”, representando            

um total de 88 respostas em 208.  

No entanto, as sequências [bv] e [tz] são entendidas como Ataque Ramificado na             

sílaba original e Ataque simples na sílaba “p” (com 9 respostas em 38, no primeiro caso, e 13                  

respostas num total de 38, no segundo caso). Isto significa que as sílabas das palavras óbvio e                 

quartzo foram divididas da seguinte forma: o-po-bvi-pi -o-po e quar-puar-tzo-po . 106 107

No caso das 26 palavras em que as sequências foram analisadas em ambas as posições               

da palavra, temos, em posição inicial de palavra, como formato silábico mais representativo o              

de Ataque Ramificado para a sílaba original seguido de Ataque Simples na sílaba “p”              

(correspondendo esta ao formato CV), representando um total de 84 respostas em 182 (46%              

do total). Isto quer dizer que a forma como os falantes procederam à divisão silábica destas                

sequências foi da seguinte forma: pte-pe -ro-po-fa-pa-gi-pi-a-pa ou psi-pi       108 109

-co-po-lo-po-gi-pi-a-pa. Isto mostra-nos que o encontro consonântico não é considerado pelos           

falantes alvo de manipulação na “língua dos pês”, por um lado, ou que os falantes preferem                

“arrumá-lo” em Ataque Ramificado fazendo com que não sejam geradas novas sílabas, por             

outro.  

Ainda em posição inicial de palavra, [pt], [ps], [kt], [kz], [ft] e [dʒ] são as sequências                

CC que são consideradas Ataque Ramificado em português, mas na “língua dos pês” este              

Ataque já não é considerado, correspondendo a um total de 78 respostas em 84 respostas               

relativas a esta possibilidade de silabificação.  

106 Note-se que o Ataque é simples na sílaba “p”, correspondendo ao formato CV.  
107 cf. Nota 106. 
108 cf. Nota 106. 
109 cf. Nota 106.  
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Por sua vez, a sequência [bd] é representada pelos falantes como Ataque-Ataque,            

correspondendo a 12 respostas de um total de 32 respeitantes a essa hipótese. Isto quer dizer                

que as sílabas da palavra bdélio foram divididas como b-p-de-pe-li-pi-o-po.  

Isto encontra-se na Tabela 4 do Anexo V e no gráfico seguinte:  

 

Gráfico 20. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra em percentagem no             
Teste II.  

 
 

Já em posição medial de palavra, para as mesmas sequências de obstruintes, uma             

grande parte dos informantes considera que o formato silábico preferencial destas sequências            

nesta posição é o de Coda-Ataque, representando 79 respostas de um total de 182 (43% do                

total). Isto significa que, por exemplo, a sequência [kt] em facto foi dividida em              

fac-pac-to-po. 

No entanto, a sequência [dʒ] foi considerada maioritariamente como Ataque          

Ramificado tanto na sílaba original como na sílaba “p” por 10 informantes e por outros 7                

informantes foi considerada como Ataque Ramificado na sílaba original e com o formato CV              

na sílaba “p”, perfazendo um total de 17 informantes que não consideram a divisão              

considerada pela maioria, ou seja, enquanto Coda-Ataque. Isto quer dizer que a palavra             

adjetivo foi manipulada de duas formas frequentes: a-pa-dje-pje-ti-pi-vo-po e         

a-pa-dje-pe-ti-pi-vo-po . 110

110 cf. Nota 106. 
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Estes dados podem ser observados na Tabela 5 do Anexo V e no Gráfico 21: 

 

Gráfico 21. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra em percentagem no             
Teste II.  

 
 

3.2.1.2. Sequências de Obstruinte℘Nasal 

No caso das 16 palavras com sequências em apenas uma das posições na palavra,              

destacamos as 5 palavras com as sequências de Obstruinte℘Nasal apenas em posição medial             

de palavra e, nestes casos, podemos verificar na Tabela 3 do Anexo V que o formato silábico                 

mais representativo corresponde a Coda-Ataque, com um total de 61 respostas em 156 - 39%               

do total.  

[km], [gm], [bm] e [tn] são as sequências que a maior parte dos informantes              

efetivamente considerou enquanto Coda-Ataque, correspondendo a um total de 54 respostas           

em 61. 

Cerca de 13 informantes consideram que a sequência [bn] representa um Ataque            

Ramificado, no entanto, 6 desses informantes consideram que na “língua dos pês” as duas              

consoantes devem pertencer igualmente à mesma sílaba, mas os outros 7 informantes            

consideram que as duas consoantes devem ser totalmente substituídas por [p] e o Ataque              

Ramificado deixa de ser considerado.  

Temos três casos em que os informantes consideram abne uma sílaba em português e              

acreditamos que o que esteja na base desse julgamento seja a mesma justificação que              

apresentámos já na subsecção 3.1.1.2. para a mesma sequência consonântica.  
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Para a sequência [dn], 8 informantes consideram que esta deve representar um Ataque             

Ramificado tanto na sílaba original como na “língua dos pês”, correspondendo a um total de               

8 respostas em 22. 

Todos estes dados podem ser observados no Gráfico 22: 

 

Gráfico 22. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
II.  

 
 

Relativamente às 26 palavras em que podemos encontrar estas sequências em ambas            

as posições da palavra, é possível verificar que, relativamente aos dados atinentes às             

sequências em posição inicial de palavra, o formato silábico mais produtivo foi o Ataque              

Ramificado na sílaba original seguido de formato CV na “língua dos pês”, correspondendo a              

47 respostas de um total de 104 (45% do total). As sequências mais representativas para               

ilustrar a preferência por este formato silábico são as sequências [gn] e [pn], como se pode                

constatar na Tabela 6 do Anexo V.  

Para a sequência [kn] já há uma preferência de silabificação enquanto Ataque            

Ramificado na sílaba original e na sílaba “p” (12 respostas num total de 33 respetivas a esta                 

possibilidade de divisão).  

No caso de [tm] é evidente que os falantes preferem o formato silábico de              

Ataque-Ataque para representar esta sequência (17 respostas em 24 relativas a esta hipótese             

de silabificação). Podemos observar estes dados no Gráfico 23:  
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Gráfico 23. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição inicial de palavra em percentagem no Teste              
II.  

 
 

Relativamente às sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra,          

também se destaca uma preferência pela forma de divisão silábica enquanto Ataque            

Ramificado na sílaba original e na sílaba “p” enquanto Ataque Simples, sendo que temos 32               

respostas num total de 104 (correspondente a 31% do total). A sequência mais representativa              

para esta sequência é [gn] .  111

À sequência [pn] corresponde maioritariamente a divisão enquanto Coda-Ataque na          

sílaba original seguida de Ataque Simples com o formato CV na sílaba “p”. Quer isto dizer                

que hipnose foi dividida por 10 informantes da seguinte forma: hip-pi -no-po-se-pe.  112

Por seu lado, a sequência [tm] é dividida como Coda-Ataque tanto na sílaba original              

como na sílaba “p”, sendo que 10 falantes dividem-na como: rit-pit-mo-po.  

Todos estes dados podem ser observados na Tabela 7 do Anexo V e no gráfico que se                 

apresenta em seguida:  

 

111 Importa destacar o facto de a sequência consonântica [gn] ser desfeita num caso (Informante 5), por se                  
verificar inserção da vogal epentética [u], sendo a palavra manipulada na “língua dos pês” como               
di-pi-a-pa-g[u]-p[u]-no-po-se-pe.  
112 Repara-se que a Coda na sílaba “p” não se encontra preenchida, correspondendo ao formato CV.  
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Gráfico 24. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
II.  

 
 
3.2.1.3. Sequências de Nasal℘Nasal 

No que à sequência de Nasal℘Nasal em posição inicial e medial de palavra diz              

respeito, temos a salientar que, em início absoluto de palavra, o formato preferido é enquanto               

Ataque-Ataque (13 respostas num total de 26 - 50% do total). Isto quer dizer que a palavra                 

mnemónica é amplamente dividida como m-p-ne-pe-mo-po-ni-pi-ca-pa. Podemos observar        

estes dados na Tabela 8 do Anexo V e no gráfico em baixo: 

 

Gráfico 25. Sequência de Nasal℘Nasal em posição inicial de palavra em percentagem no Teste II. 
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Já em posição medial, os falantes oscilam na representação da sequência [mn] em             

amniótico entre Ataque Ramificado na sílaba original seguido de Ataque Simples na sílaba             

“p” (a-pa-mni-pi -o-po-ti-pi-co-po), sendo que 7 respostas são considerando este formato          113

silábico (27% do total), e Coda-Ataque em ambas as sílabas em análise, sendo que outras 7                

respostas são tendo em conta este formato (27% do total). Isto torna-se evidente na Tabela 9                

do Anexo V e no Gráfico 26, que apresentamos em seguida:  

 

Gráfico 26. Sequência de Nasal℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste II. 

 
 

3.2.1.4. Sequências de Obstruinte℘Lateral 

Em início de palavra, o formato mais representativo para a sequência [pl] é o de               

Ataque Ramificado seguido de Ataque simples. O número de respostas dadas de acordo com              

este formato silábico foi de 16 em 26, ou seja, 62% do total (Tabela 10 do Anexo V e Gráfico                    

27): 

 

113 cf. Nota 106.  
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Gráfico 27. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra em percentagem no Teste              
II. 

 
 

No entanto, em posição medial de palavra, a sequência de Obstruinte℘Lateral em            

análise revela-nos que todos os informantes a consideram como Ataque Ramificado na sílaba             

original. Contudo, 14 indivíduos (54% do total) também consideram este formato na sílaba             

“p”, mas outros 12 indivíduos consideram que a sílaba “p” deve corresponder a um Ataque               

simples, sendo que a palavra plano é realizada como pla-pa -no-po.  114

Isto é visível na Tabela 11 do Anexo V e também no gráfico que a seguir                

apresentamos:  

 

114 cf. Nota 106. 
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Gráfico 28. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
II. 

 
 
3.3. Teste III: Divisão silábica explícita de vocábulos de área do saber            
específica  
3.3.1. Formato silábico e posição na palavra 

3.3.1.1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte 

Em primeiro lugar, os dados atinentes às sequências de obstruintes, que encontramos            

apenas em posição medial das palavras actínio, neptúnio, molibdénio e roentgénio,           

mostram-nos que o formato silábico mais relevante no seio destes falantes é o de              

Coda-Ataque, representando 47 respostas num total de 104 (45% do total). As sequências [kt]              

e [pt] são as mais representativas dessa realidade, somando um total de 32 respostas em 47                

relativas a esta hipótese de silabificação.  

No entanto, nos dados relativos a [bd] presente na palavra molibdénio podemos            

constatar que esta sequência é preferencialmente um Ataque Ramificado em português para            

15 informantes.  

No caso da sequência [tʒ] presente em roentgénio, o formato que os falantes             

entenderam ser o mais natural para a sequência foi enquanto Ataque-Ataque (11 respostas             

num total de 18 relativas a esta possibilidade de divisão).  

Todos estes dados podem ser observados na Tabela 1 do Anexo VI e no gráfico               

seguinte: 
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Gráfico 29. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra em percentagem no             
Teste III.   

 
 
3.3.1.2. Sequências de Obstruinte℘Nasal 

As sequências de Obstruinte℘Nasal também se encontram apenas em posição medial           

nas palavras que correspondem aos elementos químicos cádmio, dúbnio, háfnio, magnésio,           

meitnério e tecnécio.  

Os resultados da generalidade destas sequências apresentam-se-nos essencialmente        

como Coda-Ataque, correspondendo a 86 respostas de um total de 156 (55% do total). Estes               

dados são mais representativos para as sequências [dm], [bn], [fn], [gn] e [kn],             

correspondendo a 81 respostas de um total de 86 relativas ao formato Coda-Ataque.  

No entanto, a sequência [tn] é representada como Ataque-Ataque por 14 informantes            

(14 respostas num total de 23 relativas a esta hipótese de divisão).  

Estes dados estão presentes na Tabela 2 do Anexo VI e no Gráfico 30: 
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Gráfico 30. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra em percentagem no Teste              
III.  

 
 
3.3.1.3. Sequências de Obstruinte℘Lateral 

Os informantes, em se tratando de sequências de Obstruinte℘Lateral, não apresentam           

qualquer oscilação relativamente à hipótese de silabificação que preferem e apresentam a            

divisão de todas as palavras que contêm esta sequência (cloro, flúor e platina) com o formato                

de Ataque Ramificado, correspondendo ao total de 78 respostas obtidas. 

Todos estes dados encontram-se na Tabela 3 do Anexo VI e no gráfico em baixo: 
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Gráfico 31. Sequências de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra em percentagem no             
Teste III.   

 
 
3.3.2. Variável conhecimento/familiaridade 

3.3.2.1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte 

Nesta secção, iremos debruçar-nos sobre a variável que consideramos que poderá ser            

tida em consideração quando falantes de dois grupos distintos se veem perante a tarefa de               

divisão silábica de um conjunto de palavras que corresponde à área do saber de um dos                

grupos de informantes: a variável familiaridade ou conhecimento.  

Desta forma, analisamos, em primeiro lugar, a forma como são divididas           

silabicamente 4 palavras que contêm sequências de Obstruinte℘Obstruinte apenas em posição           

medial de palavra. Essas palavras, que correspondem a elementos químicos da Tabela            

Periódica dos Elementos Químicos, são as seguintes: actínio, neptúnio, molibdénio e           

roentgénio . 115

Os dados dos informantes de Química mostram-nos que a preferência pela           

silabificação enquanto Coda-Ataque é evidente, correspondendo a um total de 27 respostas            

num total de 52 (52% do total). As sequências que representam melhor essa tendência são as                

sequências [kt] e [pt], com 19 respostas em 27 relativas a este formato silábico. 

115 Temos consciência do facto de, entre as quatro palavras, termos apenas uma que corresponde a uma                 
sequência de Oclusiva℘Fricativa, dada a escassez de exemplos deste tipo. Os resultados podem não ser muito                
reveladores em relação a estes casos. 
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Contudo, para este grupo de informantes, a sequência [bd] apresenta uma preferência            

pelo formato Ataque Ramificado (correspondendo a 8 respostas num total de 15 relativas a              

esta possibilidade de divisão).  

Por outro lado, a sequência [tʒ] é entendida como Ataque-Ataque para 6 informantes             

deste grupo, correspondendo, por isso, a 6 respostas de um total de 10 relativas a este                

formato.  

Podemos observar esses dados na Tabela 4 do Anexo VI e no gráfico que se segue:  

 

Gráfico 32. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de Obstruinte℘Obstruinte            
em posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  

 
 

Já nos dados relativos aos informantes de Artes, a tendência para a silabificação             

enquanto Coda-Ataque mantém-se (24 respostas num total de 52 - 46% do total) e as               

sequências [kt] e [pt] continuam a ser as mais representativas para este formato silábico,              

correspondendo a 18 respostas de um total de 24 respetivas a esta hipótese de divisão               

silábica. Isto pode dar-nos uma ideia da representação que os falantes apresentam            

relativamente a sequências de obstruintes que correspondem a oclusivas surdas, dado que nas             

outras duas palavras temos uma sequência de, por um lado, duas consoantes oclusivas             

sonoras e, por outro, uma consoante oclusiva sonora e outra surda.  
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No caso destes informantes, tanto a sequência [bd] como a [tʒ] são entendidas como              

Ataques Ramificados na língua, correspondendo a 15 respostas num total de 21 atinentes ao              

formato de Ataque Ramificado.  

Estes dados encontram-se discriminados na Tabela 7 do Anexo VI e no gráfico que se               

apresenta em baixo: 

 

Gráfico 33. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Obstruinte em             
posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  

 
 

3.3.2.2. Sequências de Obstruinte℘Nasal 

Em relação às sequências de Obstruinte℘Nasal que se encontram nas palavras cádmio,            

dúbnio, háfnio , magnésio, meitnério e tecnécio, podemos observar que os dados dos dois             116

grupos de informantes nos mostram que o formato silábico mais representativo relativamente            

a estas sequências, que se encontram também unicamente em posição medial de palavra, é o               

de Coda-Ataque, correspondendo, no caso dos informantes de Química, a 44 respostas de um              

total de 78 (56% do total) e, no caso dos informantes de Artes, a 45 respostas num total de 78                    

(58% do total).  

Estes dados podem ser observados nas Tabelas 5 e 8 do Anexo VI e nos Gráficos 34 e                  

35:  

116 Temos consciência do facto de, entre as seis palavras analisadas, termos apenas uma que corresponde a uma                  
sequência de Fricativa℘Nasal, dada a escassez de exemplos deste tipo. Os resultados podem não ser muito                
reveladores em relação a estes casos. 
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Gráfico 34. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de Obstruinte℘Nasal em             
posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  

 

 
Gráfico 35. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Nasal em             
posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  

 
 

As sequências de Obstruinte℘Nasal que apresentam um maior número de dados nos            

quais aquele padrão silábico é preferencial são as sequências [dm], [bn], [fn], [gn] e [kn]. No                

caso dos informantes de Química, isso corresponde a um total de 43 respostas em 44 relativas                
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a este formato, enquanto que no caso dos informantes de Artes isso corresponde a um total de                 

43 respostas num total de 45 respetivas a esta possibilidade de silabificação.  

Por último, o que há a dizer em relação à sequência [tn] é que, no caso dos                 

informantes de Química, esta sequência é entendida por estes como Ataque-Ataque,           

representando 12 respostas de um total de 17 atinentes a este modo de silabificação. Já no                

caso dos informantes de Artes, esta sequência é percebida como um Ataque Ramificado na              

língua, correspondendo a 7 respostas de um total de 25 relativas a esta forma de divisão.  

 
3.3.2.3. Sequências de Obstruinte℘Lateral 

Analisando agora os dados relativos às sequências de Obstruinte℘Lateral que se           

encontravam apenas em posição inicial de palavra em cloro, flúor e platina, ambos os grupos               

de informantes consideram que as sequências [kl], [fl] e [pl] correspondem a Ataque             

Ramificado em português, sendo que o número total dos informantes de Química (13             

informantes) e o número total dos informantes de Artes (13 informantes) silabificam-nas de             

acordo com esse padrão silábico.  

Estes dados podem observar-se nas Tabelas 6 e 9 do Anexo VI e nos Gráficos 36 e                 

37: 

 

Gráfico 36. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de Obstruinte℘Lateral em             
posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  
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Gráfico 37. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Lateral em             
posição medial de palavra em percentagem no Teste III.  
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1. Discussão e análise gerais dos resultados 
Depois de descritos e analisados todos os dados, nesta secção, faremos uma síntese de              

todas as conclusões a que foi possível chegar com a aplicação dos três testes. 

No Teste I, verificou-se o seguinte: 

- nos dados relativos às sequências de Obstruinte℘Obstruinte, os resultados         

mostram-nos que, em posição inicial de palavra, houve uma clara tendência para a             

silabificação dessas sequências enquanto Ataque Ramificado e alguma, mas menor,          

para a divisão enquanto Ataque-Ataque. No entanto, em posição medial de palavra, a             

tendência já se refletiu no formato silábico Coda-Ataque; 

- nos dados relativos às sequências de Obstruinte℘Nasal, em posição inicial de palavra            

o formato silábico mais relevante é o de Ataque Ramificado, mas em posição medial              

de palavra é o de Coda-Ataque, havendo também alguma tendência, mas menor, para             

a silabificação enquanto Ataque Ramificado; 

- no concernente às sequências de Nasal℘Nasal, verificámos que a tendência de           

silabificação em posição inicial de palavra é de Ataque-Ataque. No caso das            

sequências em posição medial de palavra, elas eram claramente entendidas como           

Ataque Ramificado;  

- por último, as sequências de Obstruinte℘Lateral são aquelas que colhem maior           

consenso entre os falantes que, tanto em posição inicial como em posição medial de              

palavra, as representam como Ataque Ramificado. 

 

Em relação ao Teste II, podemos observar que:  

- nas sequências de Obstruinte℘Obstruinte, há um entendimento dessas mesmas         

sequências em posição inicial de palavra maioritariamente enquanto Ataque         

Ramificado, havendo, no entanto, algumas representações significativas enquanto        

Ataque-Ataque. Já em posição medial de palavra, vemos que o formato silábico            

Coda-Ataque é aquele que é intuitivamente produzido pelo maior número de           

informantes; 

- em relação às sequências de Obstruinte℘Nasal em posição inicial de palavra, neste            

teste, temos como hipótese de silabificação mais frequente aquela que compreende           

um Ataque ramificado na sílaba original e um Ataque simples na sílaba “p”,             
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correspondente ao formato CV. Já em posição medial de palavra, as hipóteses que os              

falantes consideram as mais intuitivas são enquanto Coda-Ataque e Ataque          

Ramificado na sílaba original seguido de Ataque simples na “língua dos pês”; 

- no que diz respeito à sequência de Nasal℘Nasal, o formato silábico que foi             

considerado em posição inicial de palavra por um grande número de informantes            

como o mais natural foi o de Ataque-Ataque. Em posição medial de palavra, os              

falantes oscilam entre a representação de Coda-Ataque e aquela em que na sílaba             

original consideram um Ataque Ramificado e na sílaba “p” consideram um Ataque            

Simples; 

- a sequência de Obstruinte℘Lateral, à semelhança do que acontece no Teste I, reflete             

um grande consenso entre os falantes testados, sendo, também neste teste, associada            

ao formato silábico de Ataque Ramificado.  

 

Passando aos resultados que foram obtidos no Teste III, em que as sequências             

analisadas foram apenas três e apenas em uma posição da palavra, temos que: 

- no que diz respeito às sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de            

palavra, a forma de silabificar estas sequências é preferencialmente enquanto          

Coda-Ataque;  

- as sequências de Obstruinte℘Nasal também viram o formato silábico Coda-Ataque          

como o mais representativo para essas mesmas sequências; 

- por fim, as sequências constituídas por Obstruinte℘Lateral, foram também         

representadas como Ataque Ramificado.  

 

Neste último teste, no qual estavam a ser testados dois grupos de informantes para              

verificar se a variável conhecimento seria relevante na tarefa de divisão silábica, podemos             

verificar que não parece ser muito relevante o facto de os vocábulos em análise serem do                

domínio mais concreto de um grupo de informantes, não se verificando, por isso, a Hipótese               

IV colocada por nós. Neste caso, tanto para o grupo de informantes de Química como para o                 

grupo de informantes de Artes, observámos o seguinte: 

- as sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra são          

representadas como Coda-Ataque por ambos os grupos de informantes;  

- as sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra foram silabificadas           
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como Coda-Ataque por ambos os grupos de informantes; 

- a sequência Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra é sempre Ataque           

Ramificado para ambos os grupos de informantes.  

 

De uma forma geral, podemos chegar a algumas conclusões, analisando os três testes             

em conjunto, relativamente à forma como as sequências são divididas por sílabas e à posição               

que elas ocupam nas palavras.  

Em primeiro lugar, fazendo uma síntese de toda a informação disponível neste estudo             

relativamente a sequências de Obstruinte℘Obstruinte, é de salientar que em posição inicial de             

palavra, o formato silábico mais representativo para tais sequências CC é o de Ataque              

Ramificado. Em posição medial de palavra, as sequências parecem ser mais facilmente            

entendidas quando C1 ocupa a posição de Coda da primeira sílaba e C2 ocupa a posição de                 

Ataque da sílaba adjacente, ou seja, o formato silábico mais representativo é o de              

Coda-Ataque.  

Nos dados atinentes às sequências de Obstruinte℘Nasal, podemos observar que, em           

posição inicial, ambas as consoantes deste tipo de quência parecem ser legítimas em posição              

de Ataque de sílaba, ou seja, representam essencialmente Ataques ramificados para os            

sujeitos testados neste estudo. Quando se trata de Obstruinte℘Nasal em posição medial de             

palavra, temos como o formato mais produtivo entre os sujeitos do estudo o de Coda-Ataque.  

Para a sequência de Nasal℘Nasal, única existente em português, há que recordar o             

facto de esta ter sido analisada apenas nos Testes I e II. No entanto, os resultados obtidos                 

revelam que, em início absoluto de palavra, C1 e C2 devem ocupar duas sílabas distintas e                

sucessivas, num cenário em que C1 possivelmente ocupe uma sílaba sem Núcleo preenchido             

ou em que haja uma epentização, fazendo surgir o formato CV. Pelo contrário, em posição               

medial de palavra, esta sequência é entendida quase unanimemente enquanto Ataque           

Ramificado em português.  

Por último, as sequências de Obstruinte℘Lateral analisadas não deixam dúvidas          

relativamente ao facto de estas serem Ataque Ramificado na língua, como tem vindo a ser               

descrito na literatura recente relativamente à estrutura silábica do PE. Esta sequência            

apresenta este formato silábico tanto em início de palavra como em posição medial. 

Com o Teste II deste estudo foi possível compreender que um jogo de linguagem              

como a “língua dos pês”, é mais natural e intuitivamente manipulado como sendo um jogo               
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que só compreende sílabas CV, dado que as sequências CC problemáticas em análise não              

foram consideradas como Ataque Ramificado em grande parte das respostas em que a mesma              

sequência era considerada Ataque Ramificado na sílaba original. Esta estratégia de           

transformação de possíveis sílabas CCV em sílabas CV por parte dos informantes revela que,              

de facto, este formato é muito mais produtivo e representativo no conhecimento fonológico             

dos falantes.  

De salientar ainda que, neste jogo, não foi observada a hipótese de manipulação por              

nós colocada, isto é, a hipótese em que as duas consoantes das sequências CC problemáticas               

fossem ambas substituídas por [p] (ex.: facto -> fa-pa-cto-ppo). Isto poderia revelar-nos que             

os falantes aceitavam ambas as consoantes em posição de Ataque ramificado, ao            

substituírem-nas simultaneamente, pois representá-las-iam como um todo que deve ocupar o           

mesmo constituinte silábico.  

Quanto à Hipótese I avançada por nós na primeira secção da Parte II, pudemos              

confirmar que os dados recolhidos em Ribeiro (2019) foram observados parcialmente com a             

aplicação destes testes experimentais, sendo que o formato silábico CCV se verifica            

sobretudo em sequências de Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Obstruinte℘Lateral        

em posição inicial de palavra e também em sequências de Nasal℘Nasal e Obstruinte℘Lateral             

em posição medial de palavra. Contudo, o formato Coda-Ataque é preferido em posição             

medial de palavra em sequências de Obstruinte℘Obstruinte e Obstruinte℘Nasal. No caso da            

sequência Nasal℘Nasal analisada em posição inicial de palavra, o formato mais representativo            

é o de Ataque-Ataque.  

Relativamente à Hipótese II avançada por nós, em que propomos que a divisão             

silábica dos grupos em início de palavra seja enquanto Ataque ramificado, as sequências que              

confirmam isso são as de Obstruinte℘Obstruinte, Obstruinte℘Nasal e Obstruinte℘Lateral. A          

única que não apresenta uma tendência desse formato silábico é a sequência de Nasal℘Nasal.  

No respeitante à Hipótese III, tendo em consideração a “língua dos pês” e a forma               

como os falantes procedem para manipular estas sequências CC problemáticas nesse jogo            

linguístico, temos, de facto, algumas pistas relativamente àquilo que os falantes consideram            

um Ataque ramificado na língua dado que em apenas um caso é que foi maioritariamente               

considerado como Ataque Ramificado na sílaba “p” (Obstruinte℘Lateral em posição medial           

de palavra). De resto, em todas as outras sequências e posições na palavra, os grupos               

consonânticos foram entendidos essencialmente como heterossilábicos ou inexistentes, sendo         
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que, em grande parte, o formato que apresentam nesta “língua” é o de CV.  

Por último, a Hipótese IV postulada neste estudo, já foi invalidada anteriormente,            

dado que os informantes de Química e os informantes de Artes apresentaram praticamente as              

mesmas dificuldades e juízos silábicos, que se refletem em semelhantes formas de            

silabificação por parte dos dois grupos.  

Futuramente, será não só pertinente como também necessária a análise em           

espectrograma da possibilidade de realização de uma vogal epentética para desfazer estes            

grupos consonânticos, assim como um tratamento fonético de todos os tipos de sequências             

para analisar as condições que podem privilegiar um tipo de divisão em detrimento de outros.               

Só desta forma é que será possível analisar a existência de Núcleos vazios na estrutura               

silábica do português. Para fazer um trabalho desta natureza, será necessário fazer um             

levantamento de absolutamente todas as palavras da língua que contêm especialmente as            

sequências que apresentaram mais dificuldades e divergências entre os falantes para se poder             

comparar todas as condições que permitam chegar a conclusões sólidas. 
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ANEXO I 
 

Teste I 
 

Ficha de apresentação 
e 

Ficha de anotação das respostas 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

Mestrado em Linguística 

Ano Letivo 2019/2020  

Mariana Ribeiro  

  

Teste I 

 

Este teste enquadra-se num estudo desenvolvido no âmbito da dissertação de           

mestrado em Linguística, do presente ano letivo de 2019/2020, e diz respeito ao estudo da               

Fonologia do português. Tem como principal objetivo a análise de divisão silábica explícita             

da língua portuguesa.  

A participação neste estudo é anónima, pelo que não serão solicitados, em momento             

algum, dados pessoais. Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para efeitos           

estatísticos.  

 Agradeço muito a sua colaboração neste estudo.  

  

 

Aplicação do teste  

 

1. Irá ouvir uma gravação em que serão ditas 102 palavras.   

 

2. Depois de ouvir cada palavra, segue-se um intervalo de silêncio. Nesse momento,            

deverá indicar a divisão silábica que considera a mais indicada através de palmas, de              

contagem pelos dedos ou de batidas com a mão numa mesa.  

 

3. À medida que indicar a divisão silábica para cada palavra, aguarde que o examinador              

anote os seus resultados.  
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 Lista de palavras  

  
1. AULA 
2. FRESCURA  
3. DZETA  
4. TURMA  
5. MANEIRA 
6. GNOMO  
7. CIGARRO 
8. MALTESA  
9. ABNEGAÇÃO  
10. EDGAR  
11. HIPNOSE  
12. QUARTZO  
13. PAIXÃO  
14. TROCADO 
15. REPLETO  
16. TRISTEZA 
17. TAPETE  
18. ARACNÍDEO  
19. FOICE  
20. CRUZADA 
21. CAUTELA  
22. MNEMÓNICA 
23. AULIDO  
24. TUDO  
25. AMNIÓTICO  
26. PSICOLOGIA  
27. AIPO 
28. DADO  
29. TMESE 
30. CRISTO  
31. PESCADA  
32. AFTA 
33. ABDÓMEN 
34. ÓBVIO 
35. DEZOITO 
36. LEITE  
37. DRACMA 
38. TRASTE 
39. CORVO  
40. PRISMA 
41. ADEPTO 

42. OITAVA 
43. DIAGNOSE  
44. OURO  
45. PRESTAÇÃO 
46. CTENODONTE 
47. SUBGRUPO 
48. BDÉLIO 
49. ECZEMA 
50. DOGMA 
51. OITO 
52. GRÁFICO 
53. GBE 
54. COPO 
55. QUATRO 
56. OBTUSO 
57. LEÃO  
58. CÉLTICO  
59. ADVÉRBIO 
60. VIETNAME 
61. DITADO 
62. SUBMISSO 
63. TOURO 
64. COBRA 
65. MODELO 
66. CAPOEIRA 
67. ARIADNE 
68. CALMA 
69. ABRIL  
70. FACTO 
71. OURÉM 
72. SISMO 
73. ABRAÇO 
74. LARGADA  
75. SUBCONJUNTO  
76. PLANO 
77. DESPORTO 
78. MALGA 
79. DJIBUTIENSE 
80. NOME 
81. CZARISTA 
82. EUROPA 
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83. FTIRÍASE 
84. TREJEITO 
85. DOURADO 
86. FRUSTRAÇÃO 
87. PTEROFAGIA 
88. COMPRAS 
89. CNÉMIDE 
90. EGÍPCIO 
91. ROSA 
92. PROSTILO 
93. GRAÇA 
94. ADJETIVO 
95. FIVELA 
96. PRATO  
97. RETRATO 
98. PNEUMÁTICO 
99. JAULA 
100. OBSÉQUIO  
101. RITMO 
102. TRIGO 
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Informante 1 

Idade:  

Sexo:  

Naturalidade:  

Nível de escolaridade:   

Faculdade: 

  

PALAVRA   ATAQUE 
RAMIFICADO   CODA-ATAQUE   ATAQUE-ATAQUE   OUTRAS 

RESPOSTAS  

3. DZETA          

6. GNOMO          

9. ABNEGAÇÃO          

10. EDGAR         

11. HIPNOSE           

12. QUARTZO          

15. REPLETO          

18. ARACNÍDEO          

22. MNEMÓNICA          

25. AMNIÓTICO          

26. PSICOLOGIA          

29. TMESE         

32. AFTA         

33. ABDÓMEN         

34. ÓBVIO          

37. DRACMA         

41. ADEPTO          

43. DIAGNOSE         

46. CTENODONTE          

47. SUBGRUPO         

48. BDÉLIO         

49. ECZEMA          

50. DOGMA         

53. GBE         

56. OBTUSO         

59. ADVÉRBIO         

60. VIETNAME         
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62. SUBMISSO         

67. ARIADNE         

70. FACTO         

75. SUBCONJUNTO         

76. PLANO         

79. DJIBUTIENSE         

73. SUBSTANTIVO         

81. CZARISTA         

83. FTIRÍASE         

87. PTEROFAGIA         

89. CNÉMIDE         

90. EGÍPCIO         

94. ADJETIVO         

98. PNEUMÁTICO         

100. OBSÉQUIO         

101. RITMO         
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ANEXO II 
 

Teste II 
 

Ficha de apresentação  
e 

Ficha de anotação das respostas 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

Mestrado em Linguística 

Ano Letivo 2019/2020  

Mariana Ribeiro  

 

Teste II 

  

Este teste enquadra-se num estudo desenvolvido no âmbito da dissertação de           

mestrado em Linguística, do presente ano letivo de 2019/2020, e diz respeito ao estudo da               

Fonologia do português. Tem como principal objetivo a verificação do domínio da “língua             

dos pês”, um tipo de jogo de linguagem que existe na língua portuguesa.  

A participação neste estudo é anónima, pelo que não serão solicitados, em momento             

algum, dados pessoais. Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para efeitos           

estatísticos.  

 Agradeço muito a sua colaboração neste estudo.  

 

Aplicação do teste  

1. Irá ouvir uma gravação em que serão ditas 44 palavras.   

2. Depois de ouvir cada palavra, segue-se um intervalo de silêncio. Nesse momento,            
deverá dizer essa palavra na “língua dos pês”. Para falarmos esta língua de forma              
correta, devemos proceder da seguinte forma:  

janela -> ja(pa)ne(pe)la(pa) 
crónica -> cró(pró)ni(pi)ca(pa) 
prato -> pra(pra)to(po) 
trigo -> tri(pri)go(po) 
horas -> ho(po)ras(pas) 
 

Seguindo os exemplos anteriores, devemos acrescentar uma sílaba que inicie por p e             
manter tudo o que está à frente da sílaba que está a ser alterada (como em ja de                  
janela, mantemos o a, mas trocamos o j por um p).  

 
3. À medida que for respondendo, aguarde que o examinador anote os seus resultados.  
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Lista de palavras  
  

1. DZETA  
2. GNOMO  
3. ABNEGAÇÃO  
4. EDGAR  
5. HIPNOSE  
6. QUARTZO  
7. ARACNÍDEO  
8. MNEMÓNICA 
9.  AMNIÓTICO  
10.  PSICOLOGIA  
11.  TMESE 
12.  PLANO 
13.  AFTA 
14.  ABDÓMEN 
15.  ÓBVIO 
16.  DRACMA 
17.  TRASTE 
18.  ADEPTO 
19.  PNEUMÁTICO 
20.  OBSÉQUIO 
21.  RITMO 

22.  DIAGNOSE 
23.  CTENODONTE 
24.  SUBGRUPO 
25.  BDÉLIO 
26.  ECZEMA 
27.  DOGMA 
28.  GBE 
29.  OBTUSO 
30.  ADVÉRBIO 
31.  VIETNAME 
32.  SUBMISSO 
33.  ARIADNE 
34.  REPLETO 
35.  FACTO 
36.  SUBCONJUNTO 
37.  DJIBUTIENSE 
38.  CZARISTA 
39.  FTIRÍASE 
40.  PRISMA 
41.  PTEROFAGIA 
42.  CNÉMIDE 
43.  EGÍPCIO 
44.  ADJETIVO 
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Informante 1 
 

Idade: 

Sexo: 

Naturalidade: 

Nível de escolaridade:  

Faculdade: 

 

PALAVRAS LÍNGUA DOS PÊS  OBSERVAÇÃO 

1. DZETA   

2. GNOMO   

3. ABNEGAÇÃO    

4. EDGAR   

5. HIPNOSE   

6. QUARTZO   

7. ARACNÍDEO   

8. MNEMÓNICA   

9. AMNIÓTICO   

10. PSICOLOGIA   

11. TMESE   

12. PLANO   

13. AFTA    

14. ABDÓMEN   

15. ÓBVIO   

16. DRACMA   

17. TRASTE   

18. ADEPTO   

19. PNEUMÁTICO   

20. OBSÉQUIO   
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21. RITMO   

22. DIAGNOSE   

23. CTENODONTE   

24. SUBGRUPO   

25. BDÉLIO   

26. ECZEMA   

27. DOGMA   

28. GBE   

29. OBTUSO   

30. ADVÉRBIO   

31. VIETNAME   

32. SUBMISSO   

33. ARIADNE   

34. REPLETO   

35. FACTO   

36. SUBCONJUNTO   

37. DJIBUTIENSE   

38. CZARISTA   

39. FTIRÍASE   

40. PRISMA   

41. PTEROFAGIA   

42. CNÉMIDE   

43. EGÍPCIO   

44. ADJETIVO   
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ANEXO III 
 

Teste III 
 

Ficha de apresentação 
e 

Ficha de anotação das respostas 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

Mestrado em Linguística 

Ano Letivo 2019/2020  

Mariana Ribeiro  

 

Teste III 

  

Este teste enquadra-se num estudo desenvolvido no âmbito da dissertação de           

mestrado em Linguística, do presente ano letivo de 2019/2020, e diz respeito ao estudo da               

Fonologia do português. Tem como principal objetivo a análise de divisão silábica explícita             

de elementos da tabela periódica.  

A participação neste estudo é anónima, pelo que não serão solicitados, em momento             

algum, dados pessoais. Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para efeitos           

estatísticos.  

 Agradeço muito a sua colaboração neste estudo.  

 

Aplicação do teste  

 

1. Irá ouvir uma gravação em que serão ditas 15 palavras que correspondem a 15              
elementos químicos da Tabela Periódica dos Elementos Químicos.   
 

2. Depois de ouvir cada palavra, segue-se um intervalo de silêncio. Nesse momento,            
deverá indicar a divisão silábica que considera a mais indicada através de palmas, de              
contagem pelos dedos ou de batidas com a mão numa mesa.  
 

3. À medida que indicar a divisão silábica para cada palavra, aguarde que o examinador              
anote os seus resultados.  
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 Lista de palavras  
  

1. ACTÍNIO 
2. CÁDMIO 
3. CLORO 
4. CRÓMIO 
5. DÚBNIO 
6. ENXOFRE 
7. FLÚOR 
8. HÁFNIO 
9. MAGNÉSIO 
10. MOLIBDÉNIO 
11. MEITNÉRIO 
12. NEPTÚNIO  
13. PLATINA 
14. ROENTGÉNIO 
15. TECNÉCIO 
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Informante 1 
 

Idade: 

Sexo:  

Naturalidade:  

Nível de escolaridade:  

Faculdade:  

 

PALAVRAS ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA-ATAQUE ATAQUE-ATAQUE OUTRAS 

1. ACTÍNIO     

2. CÁDMIO     

3. CLORO      

5. DÚBNIO     

7. FLÚOR     

8. HÁFNIO     

9. MAGNÉSIO     

10. MOLIBDÉNIO     

11. MEITNÉRIO     

12. NEPTÚNIO     

13. PLATINA     

14. ROENTGÉNIO     

15. TECNÉCIO     
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ANEXO IV 
 

Resultados do Teste I 
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RESULTADOS TESTE I  
Divisão silábica explícita 

 
→ Resultados relativos às 16 palavras com sílabas marcadas em apenas uma            
posição na palavra 

 
Tabela 1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

GBE [gb] 11 14 1 26 

DZETA [dz] 3 22 1 26 

TOTAL 14 36 2 52 

% 27% 69% 4% 100% 

 
Tabela 2. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE OUTROS TOTAL 

EDGAR [dg] 6 19 1 0 26 

ADVÉRBIO [dv] 5 18 3 0 26 

SUBCONJUNTO [bk] 0 26 0 0 26 

SUBGRUPO [bg] 0 26 0 0 26 

OBSÉQUIO [bz] 8 16 2 0 26 

OBTUSO [bt] 6 18 2 0 26 

ÓBVIO [bv] 8 17 0 1 26 

QUARTZO [tz] 20 3 3 0 26 

TOTAL 53 143 11 1 208 

% 25% 69% 5% 1% 100% 
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Tabela 3. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra.  
PALAVRA GRUPO 

CONSONÂNTICO 
ATAQUE 

RAMIFICADO 
CODA- 

ATAQUE 
ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTA
L 

DRACMA [km] 8 12 6 0 26 

DOGMA [gm] 10 15 1 0 26 

SUBMISSO [bm] 6 19 1 0 26 

ABNEGAÇÃO [bn] 11 6 7 2 26 

VIETNAME [tn] 7 16 3 0 26 

ARIADNE [dn] 15 5 6 0 26 

TOTAL 57 73 24 2 156 

% 37% 47% 15% 1% 100% 
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→ Resultados relativos às 26 palavras com sílabas marcadas em ambas as            
posições da palavra 

 
Tabela 4. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

PTEROFAGIA [pt] 19 7 0 26 

PSICOLOGIA [ps] 26 0 0 26 

CTENODONTE [kt] 19 7 0 26 

CZARISTA [kz] 20 6 0 26 

FTIRÍASE [ft] 21 5 0 26 

DJIBUTIENSE [dʒ] 20 6 0 26 

BDÉLIO [bd] 10 16 0 26 

TOTAL 135 47 0 182 

% 74% 26% 0% 100% 

 
Tabela 5. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

ADEPTO [pt] 10 15 1 0 26 

EGÍPCIO [ps] 16 10 0 0 26 

FACTO [kt] 9 17 0 0 26 

ECZEMA [kz] 6 17 3 0 26 

AFTA [ft] 8 15 1 2 26 

ADJETIVO [dʒ] 15 11 0 0 26 

ABDÓMEN [bd] 7 15 4 0 26 
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TOTAL 71 100 9 2 182 

% 39% 55% 5% 1% 100% 

 
Tabela 6. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CNÉMIDE [kn] 20 6 0 26 

GNOMO [gn] 23 3 0 26 

PNEUMÁTICO [pn] 21 5 0 26 

TMESE [tm] 6 20 0 26 

TOTAL 70 34 0 104 

% 67% 33% 0% 100% 

 
Tabela 7. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

ARACNÍDEO [kn] 12 8 6 0 26 

DIAGNOSE [gn] 19 5 1 1 26 

HIPNOSE [pn] 8 16 2 0 26 

RITMO [tm] 9 15 2 0 26 

TOTAL 48 44 11 1 104 

% 46% 42% 11% 1% 100% 

 
Tabela 8. Sequência de Nasal℘Nasal em posição inicial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 
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MNEMÓNICA [mn] 8 18 0 26 

TOTAL 8 18 0 26 

% 31% 69% 0% 100% 

 
Tabela 9. Sequência de Nasal℘Nasal em posição medial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQU

E 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTA
L 

AMNIÓTICO [mn] 13 5 7 1 26 

TOTAL 13 5 7 1 26 

% 50% 19% 27% 4% 100% 

 
Tabela 10. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

PLANO [pl] 26 0 0 26 

TOTAL 26 0 0 26 

% 100% 0% 0% 100% 

 
Tabela 11. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

REPLETO [pl] 26 0 0 0 26 

TOTAL 26 0 0 0 26 

% 100% 0% 0% 0% 100% 
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ANEXO V 
 

Resultados do Teste II 
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RESULTADOS TESTE II 
“Língua dos Pês”  

 
→ Resultados relativos às 16 palavras com sílabas marcadas em apenas uma            
posição na palavra 
 

 
Tabela 1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICADO + 
ATAQUE 
SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

GBE [gb] 5 4 15 2 26 

DZETA [dz] 1 3 22 0 26 

TOTAL 6 7 37 2 52 

% 12% 13% 71% 4% 100% 

 
Tabela 2. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  

PALAVRA 
GRUPO 
CONSON
ÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFI
CADO 

ATAQUE 
RAMIFICA
DO + 
ATAQUE 
SIMPLES 

CODA- 
ATAQU
E 

CODA- 
ATAQUE + 
ATAQUE 
SIMPLES  

ATAQUE
- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

EDGAR [dg] 3 6 10 6 1 0 26 

ADVÉRBIO [dv] 2 3 14 5 1 1 26 

SUBCONJUNTO [bk] 0 0 19 7 0 0 26 

SUBGRUPO [bg] 0 0 20 6 0 0 26 

OBSÉQUIO [bz] 4 5 10 7 0 0 26 

OBTUSO [bt] 1 2 15 6 2 0 26 

ÓBVIO [bv] 3 9 10 4 0 0 26 

QUARTZO [tz] 6 13 4 2 1 0 26 

TOTAL 19 38 102 43 5 1 208 

% 9% 18% 49% 21% 2% 1% 100% 
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Tabela 3. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra.  
PALAVRA GRUPO 

CONSONÂN
TICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICA

DO + 
ATAQUE 
SIMPLES  

COD
A-AT
AQUE 

CODA- 
ATAQ
UE + 

ATAQ
UE 

SIMPL
ES  

ATAQU
E- 

ATAQU
E 

OUTROS TOTAL 

DRACMA [km] 3 5 10 5 3 0 26 

DOGMA [gm] 4 7 10 4 1 0 26 

SUBMISSO [bm] 0 2 18 6 0 0 26 

ABNEGAÇÃO [bn] 6 7 4 4 2 3 26 

VIETNAME [tn] 1 4 16 4 1 0 26 

ARIADNE [dn] 8 5 3 4 5 1 26 

TOTAL 22 30 61 27 12 4 156 

% 14% 19% 39% 17% 8% 3% 100% 
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→ Resultados relativos às 26 palavras com sílabas marcadas em posição           
inicial e em posição medial de palavra 

 
Tabela 4. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICAD
O + ATAQUE 

SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

PTEROFAGIA [pt] 9 12 5 0 26 

PSICOLOGIA [ps] 9 17 0 0 26 

CTENODONTE [kt] 10 12 4 0 26 

CZARISTA [kz] 10 11 5 0 26 

FTIRÍASE [ft] 10 12 4 0 26 

DJIBUTIENSE [dʒ] 10 14 2 0 26 

BDÉLIO [bd] 8 6 12 0 26 

TOTAL 66 84 32 0 182 

% 36% 46% 18% 0% 100% 

 
Tabela 5. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTIC

O 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFI
CADO + 
ATAQUE 
SIMPLE

S 

CODA
- 

ATAQ
UE 

CODA-AT
AQUE + 

ATAQUE 
SIMPLES 

ATAQ
UE- 

ATAQ
UE 

OUTROS TOTAL 

ADEPTO [pt] 3 6 14 3 0 0 26 

EGÍPCIO [ps] 5 5 13 3 0 0 26 

FACTO [kt] 2 5 15 4 0 0 26 

ECZEMA [kz] 5 3 12 4 1 1 26 

AFTA [ft] 2 5 10 7 2 0 26 

ADJETIVO [dʒ] 10 7 5 4 0 0 26 

ABDÓMEN [bd] 4 4 10 7 1 0 26 

TOTAL 31 35 79 32 4 1 182 

% 17% 19% 43% 18% 2% 1% 100% 

158 



 

 
Tabela 6. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTI

CO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICADO + 

ATAQUE SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CNÉMIDE [kn] 12 10 4 0 26 

GNOMO [gn] 8 17 1 0 26 

PNEUMÁTICO [pn] 10 14 2 0 26 

TMESE [tm] 3 6 17 0 26 

TOTAL 33 47 24 0 104 

% 32% 45% 23% 0% 100% 

 
Tabela 7. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂ

NTICO 

ATAQUE 
RAMIFIC

ADO 

ATAQU
E 

RAMIFI
CADO + 
ATAQU

E 
SIMPLE

S 

CODA- 
ATAQU

E 

CODA-ATA
QUE + 

ATAQUE 
SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

ARACNÍDEO [kn] 9 8 5 0 3 1 26 

DIAGNOSE [gn] 8 10 4 2 1 1 26 

HIPNOSE [pn] 3 5 7 10 1 0 26 

RITMO [tm] 3 8 12 3 0 0 26 

TOTAL 23 32 28 15 5 1 104 

% 22% 31% 27% 14% 5% 1% 100% 

 
Tabela 8. Sequência de Nasal℘Nasal em posição inicial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTI

CO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICADO + 

ATAQUE 
SIMPLES  

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

MNEMÓNICA [mn] 8 4 13 1 26 

TOTAL 8 4 13 1 26 

% 31% 15% 50% 4% 100% 
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Tabela 9. Sequência de Nasal℘Nasal em posição medial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSON
ÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICA

DO 

ATAQUE 
RAMIFIC

ADO + 
ATAQUE 
SIMPLES  

CODA-A
TAQUE 

CODA-A
TAQUE + 
ATAQUE 
SIMPLES  

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

AMNIÓTICO [mn] 6 7 7 0 5 1 26 

TOTAL 6 7 7 0 5 1 26 

% 23% 27% 27% 0% 19% 4% 100% 

 
Tabela 10. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição inicial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE 
RAMIFICA

DO + 
ATAQUE 
SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

PLANO [pl] 10 16 0 0 26 

TOTAL 10 16 0 0 26 

% 38% 62% 0% 0% 100% 

 
Tabela 11. Sequência de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra. 

PALAVRA GRUPO 
CONSO
NÂNTIC

O 

ATAQUE 
RAMIFICA

DO 

ATAQUE 
RAMIFIC

ADO + 
ATAQUE 
SIMPLES  

CODA-A
TAQUE 

CODA-A
TAQUE + 
ATAQUE 
SIMPLES 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

REPLETO [pl] 14 12 0 0 0 0 26 

TOTAL 14 12 0 0 0 0 26 

% 54% 46% 0% 0% 0% 0% 100% 
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ANEXO VI 
 

Resultados do Teste III 
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RESULTADOS TESTE III 
Divisão silábica explícita de elementos químicos  
 
→ Resultados relativos a 15 palavras com sílabas marcadas em apenas uma            
posição na palavra 
 

Tabela 1. Sequências de Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  
PALAVRA GRUPO 

CONSONÂNTICO 
ATAQUE 

RAMIFICADO 
CODA- 

ATAQUE 
ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTA
L 

ACTÍNIO [kt] 7 17 2 0 26 

NEPTÚNIO [pt] 9 15 2 0 26 

MOLIBDÉNIO [bd] 15 8 3 0 26 

ROENTGÉNIO [tʒ] 8 7 11 0 26 

TOTAL 39 47 18 0 104 

% 38% 45% 17% 0% 100% 

 
Tabela 2. Sequências de Obstruinte℘Nasal em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CÁDMIO [dm] 9 15 2 0 26 

DÚBNIO [bn] 8 16 2 0 26 

HÁFNIO [fn] 7 17 2 0 26 

MAGNÉSIO [gn] 9 16 1 0 26 

MEITNÉRIO [tn] 7 5 14 0 26 

TECNÉCIO [kn] 7 17 2 0 26 

162 



 

TOTAL 47 86 23 0 156 

% 30% 55% 15% 0% 100% 

 
Tabela 3. Sequências de Obstruinte℘Lateral em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CLORO [kl] 26 0 0 26 

FLÚOR [fl] 26 0 0 26 

PLATINA [pl] 26 0 0 26 

TOTAL 78 0 0 78 

% 100% 0% 0% 100% 

 
Tabela 4. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de           
Obstruinte℘Obstruinte em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂN

TICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

ACTÍNIO [kt] 1 11 1 0 13 

NEPTÚNIO [pt] 4 8 1 0 13 

MOLIBDÉNIO [bd] 8 3 2 0 13 

ROENTGÉNIO [tʒ] 2 5 6 0 13 

TOTAL 15 27 10 0 52 

% 29% 52% 19% 0% 100% 

 
Tabela 5. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de Obstruinte℘Nasal            
em posição medial de palavra.  
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PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CÁDMIO [dm] 3 9 1 0 13 

DÚBNIO [bn] 4 8 1 0 13 

HÁFNIO [fn] 2 10 1 0 13 

MAGNÉSIO [gn] 4 8 1 0 13 

MEITNÉRIO [tn] 0 1 12 0 13 

TECNÉCIO [kn] 4 8 1 0 13 

TOTAL 17 44 17 0 78 

% 22% 56% 22% 0% 100% 

 
Tabela 6. Resultados dos informantes de Química relativos às sequências de Obstruinte℘Lateral            
em posição inicial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CLORO [kl] 13 0 0 13 

FLÚOR [fl] 13 0 0 13 

PLATINA [pl] 13 0 0 13 

TOTAL 39 0 0 39 

% 100% 0% 0% 100% 

 
Tabela 7. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Obstruinte            
em posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂN

TICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

ACTÍNIO [kt] 3 9 1 0 13 
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NEPTÚNIO [pt] 3 9 1 0 13 

MOLIBDÉNIO [bd] 9 3 1 0 13 

ROENTGÉNIO [tʒ] 6 3 4 0 13 

TOTAL 21 24 7 0 52 

% 40% 46% 14% 0% 100% 

 
Tabela 8. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Nasal em             
posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTI

CO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

CODA- 
ATAQUE 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CÁDMIO [dm] 5 7 1 0 13 

DÚBNIO [bn] 4 8 1 0 13 

HÁFNIO [fn] 4 8 1 0 13 

MAGNÉSIO [gn] 2 11 0 0 13 

MEITNÉRIO [tn] 7 2 4 0 13 

TECNÉCIO [kn] 3 9 1 0 13 

TOTAL 25 45 8 0 78 

% 32% 58% 10% 0% 100% 

 
Tabela 9. Resultados dos informantes de Artes relativos às sequências de Obstruinte℘Lateral em             
posição medial de palavra.  

PALAVRA GRUPO 
CONSONÂNTICO 

ATAQUE 
RAMIFICADO 

ATAQUE- 
ATAQUE 

OUTROS TOTAL 

CLORO [kl] 13 0 0 13 

FLÚOR [fl] 13 0 0 13 

PLATINA [pl] 13 0 0 13 
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TOTAL 39 0 0 39 

% 100% 0% 0% 100% 
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